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Ponad sze$* lat temu wpad"em na pomys" nakr)cenia %lmu o nauce i duchowo$ci. Nie 
planowa"em nic wielkiego — kilka wywiadów, par) animacji. Zda"em sobie jednak spra-
w), !e zainteresowanie teori# kwantow# i sprawami ducha jest znacznie wi)ksze, ni! 

przypuszcza"em, i !e ludzie pragn# spojrze* na $wiat i swoje !ycie z innej perspektywy. Moi 
wspó"pracownicy, Mark Vicente i Betsy Chasse, podzielali to przekonanie, wi)c wkrótce wszy-
scy razem poch"oni)ci byli$my produkcj# %lmu o niewyja$nionych zjawiskach, który mieli$my 
zamiar pokaza* w kinach na ca"ym $wiecie. 

What the BLEEP do we know?!, zjechany przez krytyków i'zignorowany przez przemys" %l-
mowy, znalaz" jednak swoich zwolenników i szybko sta" si) hitem. Nag"y sukces, zarówno %lmu 
jak i ksi#!ki, spowodowa", !e wraz z Betsy i Markiem nieustannie musieli$my odpowiada* na 
dwa pytania: „Czy zaskoczy" was nag"y sukces What the BLEEP do we know?!”, oraz „Jaka by"a 
reakcja na wasze dokonania?” 

Mam wra!enie, !e my troje byli$my jedynymi lud+mi, których to wszystko nie zaskoczy"o! 
Od samego pocz#tku wiedzieli$my, !e istnieje wielkie zainteresowanie tym tematem w'mniej 
konwencjonalnych kr)gach spo"ecze(stwa. Najnowsze zdobycze nauki to temat fascynuj#cy dla 
wi)kszo$ci ludzi, za$ odnalezienie ich punktów styczno$ci z tym, co od wieków g"osz# misty-
cy, pomaga zastosowa* te odkrycia w naszym !yciu codziennym. Kiedy tylko porusza"em ten 
temat, moi rozmówcy byli nim bardzo zaintrygowani: „Fizyka kwantowa tak mówi?!”, „Co ta-
kiego robi# moje komórki?!”, „J-j-ja jestem twórc# tego, co m-m-mnie spotyka?!…” Tak wi)c 
mieli$my pewno$*, !e ludzie pragn# dowiedzie* si) wi)cej na ten temat, i !e nasza publiczno$* 
gdzie$ istnieje, pozosta"o nam tylko do niej dotrze*.

Jest jeszcze inna przyczyna naszego braku zdziwienia: my sami stworzyli$my ten sukces! 
Taka by"a nasza intencja: chcieli$my stworzy* %lm, który odniesie sukces kinowy, okr#!y $wiat 
i obejrzy go 100 milionów ludzi. Czemu w"a$nie tylu? No có!, to du!a liczba, a w trakcie wy-
wiadów do %lmu sta"o si) dla nas jasne, !e wszystkie te umys"y, skoncentrowane na stworzeniu 
nowej rzeczywisto$ci, potra%# faktycznie co$ zmieni*. Nie wiedzieli$my jeszcze co, ale wszyscy 
ju! czuli$my, !e nasza planeta potrzebuje bod+ca, który popchnie j# w odpowiednim kierunku. 

Zatem kiedy ju! wszyscy dystrybutorzy odmówili nam wspó"pracy, uznali$my zgodnie, !e 
wszech$wiat chce, !eby$my sami przetarli $cie!k). Du!o w naszym %lmach i ksi#!ce mówi si) 
o'kreowaniu rzeczywisto$ci, wi)c postanowili$my sami przetestowa* te pomys"y — to by" taki 
nasz ma"y projekt naukowy. Do chwili obecnej nasze %lmy i ksi#!k) rozpowszechniono w po-
nad trzydziestu pi)ciu krajach, a sam# ksi#!k) przet"umaczono na korea(ski, hebrajski, holen-
derski, du(ski, norweski, szwedzki, niemiecki, w"oski, rosyjski, grecki, hiszpa(ski, francuski, 
turecki, chorwacki, rumu(ski, katalo(ski i w)gierski. Zbli!amy si) ju! do tych stu milionów… 



ixWST!P

Teraz, kiedy te wszystkie idee na temat stwarzania rzeczywisto$ci, naszej wrodzonej bosko$ci 
oraz $wiadomo$ci kr#!# ju! po $wiecie, jakie wzbudzaj# reakcje? Interesuj#cym jest, !e ludzie 
reagowali na dwa ekstremalne sposoby: ogólnym zachwytem, albo totaln# pogard#. Je$li prze-
czytacie komentarze na ró!nych stronach internetowych, zobaczycie, !e i %lm, i ksi#!ka zdo-
bywa"y w ocenach albo pi)* gwiazdek, albo !adnej, a bardzo rzadko co$ po$rodku. I cho* nie 
zdziwi" nas sukces %lmu, zdarzy"y si) niespodzianki, dotycz#ce reakcji publiczno$ci. 

Zaskoczenie nr 1: Spodziewali$my si) sporej nagonki ze strony kr)gów religijnych, a to za 
spraw# komentarzy, dotycz#cych pewnych aspektów dogmatów religijnych, szczególnie tych 
odnosz#cych si) do gniewnego, os#dzaj#cego Boga oraz idei wiecznego nieba i nieko(cz#cego 
si) piek"a. Okaza"o si), !e prócz jednej pikiety w Portland w stanie Oregon, krytyka ze strony 
grup religijnych by"a niewielka. Prawd) mówi#c, wi)kszo$* ludzi, uwa!aj#cych si) za religij-
nych, udziela"a bardzo wnikliwych komentarzy, i !yczliwie przyj)"a nowe spojrzenie na ducho-
wo$* i Boga. 

Zaskoczenie nr 2: -rodowisko naukowe zmiesza"o nas z'b"otem. Istnieje grupa bardzo g"o-
$nych i pe"nych energii sceptyków, których doprowadza do furii jakakolwiek teoria, wykracza-
j#ca poza $wiatopogl#d materialistyczny. Zupe"nie jakby jakakolwiek sugestia, !e rzeczywisto$* 
to co$ wi)cej, ni! to, co potra% zarejestrowa* nasze pi)* zmys"ów, by"a czym$ naprawd) gro+-
nym. W dalszej cz)$ci tej ksi#!ki b)dziemy zag")bia* si) w szczegó"y dyskusji na temat tego, co 
jest rzeczywiste, na razie do$* wspomnie*, !e byli$my zszokowani reakcj# $rodowiska naukowe-
go. W swojej naiwno$ci s#dzili$my, !e reakcja ta powinna by* zgo"a odmienna, no có!, powinna 
by* naukowa… A'by"y to prawie same wyzwiska. 

Po drodze przydarzy"o nam si) wiele zabawnych, niespodziewanych i dziwacznych rzeczy. 
Na przyk"ad: wi)cej ludzi posz"o zobaczy* nasz %lm w stanie Teksas, ni! w stanie Nowy Jork. 
Wyobra!acie sobie?! Latem 2006 roku ksi#!ka ta znalaz"a si) na li$cie dwudziestu pi)ciu bestsel-
lerów w Niemczech. W'ponad dwudziestu krajach na ca"ym $wiecie nagle zawi#za"y si) grupy 
dyskusyjne, zajmuj#ce si) omawianiem BLEEPa. 

Pojawi"y si) równie! bardzo osobiste reakcje. Zamiast o nich opowiada*, postanowi"em po 
prostu przytoczy* par) typowych zapisów, zamieszczonych przez go$ci naszej o%cjalnej strony 
(www.whatthebleep.com/guestbook), które wp"yn)"y w ci#gu ostatniego miesi#ca. Ten sponta-
niczny odzew najlepiej przybli!y wam to, co si) dzieje w stre%e wp"ywów BLEEPa.

Wpis Patrycji Grimaud, lat 54, z Quebec City w stanie Quebec: 
Obejrza!am oryginalny %lm setki razy, a teraz ogl#dam wywiady w nowej edycji. Czyta!am rów-
nie$ ksi#$k". Wszystko to bardzo mnie poruszy!o. Pozbycie si" starych 'mieci z g!owy i podj"cie 
próby ujrzenia otaczaj#cego nas 'wiata „w nowym 'wietle” po prostu pobudza nasz# najg!"bsz# 
osobist# potrzeb", i jednocze'nie obowi#zek rozwoju, a nie czepiania si" $ycia opartego na tym, 
co oczywiste, i na zastanym porz#dku. Zarówno %lm, ksi#$ka, jak i ta strona internetowa robi# 
'wietn# robot", umo$liwiaj#c ludziom dotarcie do siebie nawzajem. Dzi"kuj" wam.
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Wpis Trixie Monks, lat 27, z Londynu w Anglii:
Zmaga!am si" z rzeczywisto'ci# ju$ jako siedmiolatka. Kiedy sko(czy!am dziesi") lat, o'wiad-
czy!am, $e religie s# nieprawdziwe i podaj# nie'cis!e informacje. Moje $ycie jest poszukiwaniem 
prawdy. Dzi"ki %zyce kwantowej znacznie si" do niej zbli$y!am. Uko(czy!am z wyró$nieniem 
studia wy$sze na wydziale %zyki i zdecydowa!am si" po'wi"ci) reszt" $ycia na wewn"trzne pod#-
$anie ku prawdzie. Film „What the bleep do we know!?” sta! si" dla mnie wspania!# mo$liwo'ci# 
wyja'nienia innym ludziom mojej interpretacji rzeczywisto'ci i prawdy. Dzi"kuj" wam!

Wpis Kathleen Wilks, lat 48, z Zachodniej Wirginii w Stanach Zjednoczonych:
Kiedy dzieci zapyta!y mnie „Co to jest Bóg?”, odpowiedzia!am im, $e Bóg jest czym' wi"kszym, ni$ 
w naszych naj'mielszych marzeniach mogliby'my sobie wyobrazi). Ten %lm potwierdzi! wszystkie 
moje koncepcje, które nosi!am w sobie przez wiele lat, i które w pewnym sensie sprawia!y, $e czu-
!am si" oddzielona od reszty 'wiata. *wiadomo'), $e po prostu mia!am otwarty umys! przez ca!y 
ten czas, niezwykle podnios!a mnie na duchu. Dzi"kuj" wam z g!"bi serca.

Wpis Johna Mulherna, lat 36, z La Sereny w Chile:
Ju$ w trakcie ogl#dania %lmu moj# uwag" przyku!y niektóre jego aspekty, potwierdzaj#ce wy-
darzenia i uczucia z mojego dzieci(stwa, które od tamtej pory ca!y czas blokowa!em. Rzeczy, 
które zobaczy!em w %lmie spowodowa!y, $e znowu zacz#!em do nich powraca). Powoli zaczynam 
otwiera) oczy po raz kolejny. Razem z $on# uwielbiamy ten %lm. Wielkie dzi"ki za wasz# prac" 
i+po'wi"cenie. 

Wpis Denisa Côté, lat 43, z Montrealu w stanie Quebec:
Czuj", $e ju$ nie jestem sam… 

Takie wypowiedzi nieustannie mnie poruszaj#. Pokazuj# one jasno, jak bardzo ludzie spra-
gnieni s# nowego obrazu $wiata; pokazuj# one te!, !e informacje zamieszczone w tej ksi#!ce 
maj# niezwyk"# moc w r)kach tych, którzy pragn# nieznane czyni* znanym.

 — William Arntz,
wspó"twórca What the bleep do we know!?

Stycze( 2007
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Kiedy przyst)powali$my do tego projektu, wydawa"o 
nam si), !e co$ wiemy. Jak go zako(czyli$my?… No có!, 
jego tytu" mówi sam za siebie… 

Wi)c je$li jeste$cie teraz w ksi)garni i szukacie jakiego$ 
poradnika, który powiedzia"by wam „jak to zrobi*”, autorstwa 
zaawansowanych istot, które ju! „to zrobi"y”, przypuszczalnie 
powinni$cie od"o!y* t) ksi#!k) z powrotem na pó"k). 

Je$li jednak wci#! czytacie te s"owa, to czeka nas wspólna 
wyprawa.

W"a$ciwie my ju! na ni# wyruszyli$my. Je+dzili$my po 
ca"ym kraju, przeprowadzaj#c wywiady ze wspania"ymi lud+mi. 
Wydawa"o si) nam, !e wiemy, co mo!emy od nich us"ysze*. Szybko 
przekonali$my si) jednak, !e mieli nam do powiedzenia co$, co 
zupe"nie odbiega"o od naszych za"o!e( i pogl#dów, co$ odmien-
nego od wypowiedzi pozosta"ych osób, innego od tego, czego 
uczono nas w szkole, o czym mówi si) na kazaniach w ko$ciele 
i'od tego, co serwuj# nam wieczorne wiadomo$ci. 
Ostatecznie to my sami musieli$my zdecydowa*. 
Zadecydowa* w swoim imieniu, gdzie le!y prawda 
i czego spróbowa* w'!yciu. 

Wydaje si), !e ludzie maj# tendencj) do zak"a-
dania, !e istnieje jaki$ magiczny sposób, tajemna 
ezoteryczna technika czy ukryta tradycja, która 
w' mgnieniu oka sprawi, !e to wszystko nagle 
zadzia"a. Je$li taki prosty sposób istnieje, to nam 
nie uda"o si) go odnale+* przez wiele lat praktyki 
duchowej.

Mo!ecie si) zastanawia*, po co wi)c piszemy t) 
ksi#!k), skoro, jak si) wydaje, nie wiemy a! tak du!o. 
Otó! dla wielu ludzi %lm What the BLEEP!? by" +ród"em nowych 
idei i sposobów patrzenia na $wiat. Dla innych stanowi" potwier-
dzenie tego, co zawsze odczuwali jako prawdziwe, ale nigdy nie 
spotkali innych osób, my$l#cych podobnie. Zatem cz)$* tej ksi#!ki 
to materia" informacyjny: spojrzenie w'g"#b nauki i jej odkry*. Par) 

Will Arntz i dr Ervin Laszlo
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kolejnych cz)$ci to re.eksje na temat nas samych: co dostrzega-
my w otaczaj#cym nas $wiecie, co z tego sobie u$wiadamiamy 
(albo i nie), jakie dzia"ania podejmujemy, i w jaki sposób nasze 
postawy wp"ywaj# na nasze do$wiadczenia i „rzeczywisto$*”. 
Mówimy równie! o odkryciach pewnych badaczy, które mog# 
by* kluczem do zrozumienia, dlaczego robimy w"a$nie to, co 
robimy. 

No i jest jeszcze szklana kula… Wiele osób, z którymi prze-
prowadzali$my wywiady, to wizjonerzy, pionierzy i prorocy. 
Wszyscy mamy poczucie, !e stoimy na kraw)dzi czego$ wiel-
kiego. Wielkie zmiany w sposobie postrzegania $wiata (czyli 
zmiany paradygmatów) s# w historii ludzko$ci przepowiadane 
przez wizjonerów, którzy albo je przeczuwaj#, albo wskazuj# im 
drog). Czy to wizjonerzy stwarzaj# nowe paradygmaty — czy te! 
nowe paradygmaty cofaj# si) w czasie i stwarzaj# wizjonerów? 
Czy jedna z tych rzeczy stwarza drug#, czy mo!e, jak sugeru-
j# pewne nowe podej$cia, nie istnieje stwarzanie jednego przez 
drugie, a'tylko stan wzajemnego wspó"istnienia, w którym nie 
ma skutku ani przyczyny, a jedno jest drugim? 

Oto królicza nora. I cho* brzmi to mistycznie, i trudno w to 
uwierzy*, istniej# dane naukowe, sugeruj#ce, !e tak rzeczywi-
$cie jest. 

Wywiady z naszym Greckim Chórem naukowców, %lozo-
fów i'mistyków by"y nies"ychanie zajmuj#ce, do tego stopnia, 
!e zazwyczaj przed ko(cem ka!dego z nich ludzie z ekipy w"#-
czali si) i zaczynali zadawa* pytania. A osoby te wcale nie by"y 
zaznajomione z tematem %lmu, byli to %lmowcy, których za-
trudniali$my w ka!dym z kolejnych miast. I kiedy zapoznawali 
si) oni z tymi ideami i koncepcjami, po prostu o!ywiali si), 
wci#ga"o ich to i zaczynali si) zastanawia* nad wszystkimi tymi 
mo!liwo$ciami. I dlatego w"a$nie piszemy t) ksi#!k) — ponie-
wa! wielu ludzi jest zainteresowanych tymi sprawami. I wielu 
z'nich nie mia"o o tym nawet poj)cia, zanim tego nie posmako-
wali. Wi)c je$li tylko mo!emy zaserwowa* komu$ co$ z naszej 
„kwantowej kuchni”, jeste$my bardzo szcz)$liwi. Bawcie si) do-
brze, gdy! jest to autentyczna podró! w g"#b czego$ naprawd) 
zdumiewaj#cego. 

#>#Will Arntz
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Pami)tam, jak pi)* lat temu utyskiwa"em (jak mia"em 
w' zwyczaju), !e w Hollywood w ogóle nie robi si) 
warto$ciowych %lmów, takich, które w moim odczuciu 

naprawd) potrzebne s# $wiatu. W tym czasie by"em operato-
rem %lmowym i najbardziej pragn#"em wspó"pracy z re!yse-
rami, których dzie"a mia"yby moc transformacji $wiadomo-
$ci. Narzeka"em, !e przemys" %lmowy jest p"ytki. Pewnego 
dnia objawi"a mi si) naga prawda: u$wiadomi"em sobie, !e 
by* mo!e robienie %lmów, zmieniaj#cych !ycie, wcale nie by"o 
zadaniem Hollywood, tylko moim! A ja przez wszystkie te lata 
obwinia"em Hollywood, !e nie spe"nia moich oczekiwa(. To 
do$* aroganckie, nie uwa!acie? 

Nigdy nie przysz"o mi do g"owy, !e zamiast na to narzeka*, 
powinienem sam zacz#* re!yserowa*! Nied"ugo potem spotka-
"em Williama Arntza, który prawdopodobnie jest jednym 
z'najodwa!niejszych ludzi, jakich znam. Niewiele osób sta* na 
poparcie s"ów czynami w taki sposób, w jaki robi to Will. Wraz 
z bardzo utalentowan# Betsy Chasse stworzyli$my zespó", 
którego dzie"em jest %lm, ksi#!ka, któr# czytacie, oraz nowe 
poczucie istnienia, które w trakcie realizacji projektu sta"o si) 
udzia"em naszej trójki. Przez trzy lata, jakie zaj)"o nam kr)ce-
nie %lmu, prze!ywali$my wszystkie emocjonalne uzale!nienia, 
które s# przedstawione w %lmie i ksi#!ce, i wy"onili$my si) „po 
drugiej stronie króliczej nory” — starsi i m#drzejsi. Ksi#!ka 
zawiera par) pomys"ów, które nie wesz"y do %lmu, ale przede 
wszystkim koncepcje i informacje, który uczyni"y ten %lm 
tak popularnym. Uwa!am, !e wiedza ta rzeczywi$cie zmienia 
nasze !ycie. Bawcie si) dobrze podczas tej wyprawy, zagl#daj#c 
razem z nami w przysz"o$* ludzko$ci.

#>#Mark Vicente

Jeszcze cztery lata temu !y"am sobie szcz)$liwie w mojej 
„butowej” $wiadomo$ci („Jaki rodzaj butów nosz)? Jakim 
samochodem je!d!)?”), gdy nagle ten %lm dos"ownie wy-

l#dowa" w moich obj)ciach. I mówi#, !e wszech$wiat przesy-
"a ci wiadomo$*! Wi)kszo$* z tych ostatnich czterech lat, od 
chwili kiedy zacz)li$my prace nad %lmem, sp)dzi"am pytaj#c 
wszystkich wokó": „Jaki to ma zwi#zek ze mn#?” i „Jak mam 
to wykorzysta* w moim !yciu?” Mo!na si) poczu* przyt"o-
czonym ju! wtedy, gdy tylko zaczynamy co$ z tego rozumie* 
i próbujemy zastosowa* t) wiedz) w naszym !yciu. Ta ksi#!-
ka jest $wietn# okazj#, by wyja$ni* nasz sposób pojmowania 
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tego zwariowanego, dziwacznego $wiata, w którym !yjemy. 
To nasza podró!, nasze do$wiadczenia i nasze spojrzenie na 
to wszystko. Nie twierdz), !e jestem jakim$ nauczycielem czy 
guru — ale mog) powiedzie*, !e do$wiadczenia zwi#zane 
z'przetworzeniem tych koncepcji w %lm oraz opisaniem tego 
w'ksi#!ce, któr# czytacie, zmieni"y mnie na zawsze. Mam na-
dziej), !e te informacje si) wam przydadz#. Ale nie wierzcie 
nam na s"owo — wypróbujcie to sami. 

 , Betsy Chasse 



WIELKIE PYTANIA

Gdy zadajemy sobie wa˝ne i g!´bokie pytania, otwierajà si´ przed nami nowe 

Êcie˝ki, nowe sposoby istnienia. Wnosi to powiew Êwie˝ego powietrza,

sprawia, ˝e ˝ycie staje si´ radoÊniejsze. Prawdziwà sztukà nie jest ˝ycie

poÊród znanego, lecz ˝ycie poÊród tajemnicy.

FRED ALAN WOLF
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Czym s! Wielkie Pytania?

Czy warto je zadawa%?

Co czyni je istotnymi?

Za"ó!my, !e obok ciebie, na stoliku (czy rozmiar ma 
znaczenie?…) l#duje statek kosmiczny. Na jego po-
k"adzie znajduje si) Ksi"ga Wszechwiedzy. Dostajesz 

okazj), !eby zada* tylko jedno, jedyne pytanie. Jak b)dzie ono 
brzmia"o? 

Na pierwszy rzut oka mo!e si) to wydawa* niepowa!ne, lecz 
rzecz jest warta zachodu. Zastanów si) nad tym przez chwil). 
Mo!esz otrzyma* odpowied+ na dowolne pytanie. Jakie pyta-
nie zatem zadasz? Zapisz je teraz w swoim notesie. 

Za"ó!my te!, !e Ksi)ga uwa!a, i! jest w obecnych czasach 
zbyt rzadko u!ywana, wi)c dostajesz jeszcze jedno pyta-
nie w' nagrod). Pomy$l o czym$, czego jeste$ najzwyczajniej 
w'$wiecie ciekaw/a. Mo!e to by* pytanie o to, czy Elvis wci#! 
!yje, lub gdzie s# twoje kluczyki do samochodu — co$, co po 
prostu masz ochot) wiedzie*. To równie! zapisz.

Ksi)ga czuje si) ju! troch) wyczerpana. Sta"a si) ona Ksi"-
g# Wszechwiedzy dopiero dzi)ki zadawanym przez wszystkich 
pytaniom oraz udzielanym na nie odpowiedziom. Wi)c teraz 
pytanie do ciebie (na które odpowied+ zostanie równie! zapi-
sana w Ksi)dze):

Jaka jest Jedna Rzecz, co do której masz absolutn# pewno$*?
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Wielkie Pytania — otwieracz puszki
#wiadomo#ci

Poza garstk# ludzi pokroju Freda Alana Wolfa (którego cy-
tujemy na pierwszej stronie tego rozdzia"u), kto i kiedy ma 
w'ogóle odwag) takie pytania zadawa*? Jednak zdecydowana 
wi)kszo$* znacz#cych dla $wiata odkry*, tak bardzo cenionych 
przez nasze spo"ecze(stwo, pochodzi w"a$nie z zadawania py-
ta(. Wszystkie te rzeczy, których uczymy si) w szkole, mia-
"y swoje +ród"o w pytaniach. To w"a$nie one s# pocz#tkiem, 
pierwsz# przyczyn#, w ka!dej dziedzinie naszej wiedzy. Indyj-
ski m)drzec Ramana Maharishi powiedzia" swoim uczniom, 
!e ca"# drog) do o$wiecenia mo!na stre$ci* w jednym pyta-
niu: „Kim jestem?”. Za$ %zyk, Niels Bohr, pyta": „W jaki sposób 
elektron mo!e si) przemie$ci* z punktu A do punktu B, nie 
przemierzaj#c drogi pomi)dzy nimi?”

Tego typu pytania otwieraj# nas na to, czego wcze$niej nie 
wiedzieli$my. Wytyczaj# jedyn# drog) pozwalaj#c# nam do-
trze* poza granice poznanego.

Dlaczego mamy zadawa* Wielkie Pytania? Gdy! s# one za-
proszeniem do przygody, do podró!y, do wyprawy w niezna-
ne. Wyruszenie po now# przygod) przyprawia nas o dreszcz 
emocji, a poczucie wolno$ci i swoboda badania nowych ob-
szarów jest prawdziw# rozkosz#. Dlaczego w takim razie nie 
zadajemy tych pyta(? Poniewa! stawianie pyta( otwiera drzwi, 
za którymi jest chaos, nieznane, nieprzewidywalne. W chwili, 
gdy zadajesz pytanie, na które naprawd) nie znasz odpowie-
dzi, otwierasz si) na ca"y ocean mo!liwo$ci. Czy jeste$ gotowa 
na przyj)cie odpowiedzi, która mo!e ci si) nie spodoba*, lub 
z któr# mo!esz si) nie zgodzi*? A je$li ta odpowied+ wprawi 
ci) w zak"opotanie lub zaprowadzi poza stref) bezpiecze(stwa, 
któr# dla siebie zbudowa"e$? A je$li ta odpowied+ nie jest tym, 
co chcia"by$ us"ysze*?! 

Zadanie takiego pytania nie wymaga si"y %zycznej, lecz odwagi.
Spróbujmy si) teraz zastanowi*, co sprawia, !e jakie$ py-

tanie mo!emy uzna* za Wielkie? Wielkie Pytanie nie musi 
pochodzi* z ksi)gi filozoficznej, ani te! dotyczy* /yciowych 
Dylematów. Wielkim Pytaniem dla ciebie mog"oby by*: „Co by 
si) sta"o, gdybym zdecydowa"a si) wróci* na studia i zdoby* 
wykszta"cenie w zupe"nie innej dziedzinie?” lub „Czy mam po-
s"ucha* tego g"osu, który wci#! mi powtarza, !e powinienem 

WIELKIE PYTANIA

Skàd pochodzimy?
Co powinniÊmy robiç?
I dokàd zmierzamy?

 — Miceal Ledwith

Ró!nica pomi"dzy mn# w wieku
lat pi"ciu, a mn# teraz jest taka, !e
w wieku lat pi"ciu nie anga!owa$em 
si" emocjonalnie w to, czy wszech-
%wiat dzia$a w taki sposób, czy te!
w inny. „Mylenie si"” nigdy nie
by$o moim zmartwieniem.
Wszystko by$o nauk#. Teraz wci#! 
sobie powtarzam: w nauce nie ma 
czego% takiego jak nieudany
eksperyment. Je%li próbuj" co%
zrobi& i okazuje si", !e to po prostu 
nie dzia$a, to uzyskanie tej
informacji jest tak naprawd"
sukcesem.

#>#,/99
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Gdy obserwuj" moj# córk", bawi#c# 
si" jak#% zabawk# lub przedmiotem, 

który akurat trzyma w r"ce, na jej 
twarzy widz" czyst# rado%&, kiedy 

stara si" t" rzecz rozpracowa&.
Nie zniech"ca si", wci#! próbuje, 

a! osi#gnie swój cel — a wtedy 
natychmiast pojawia si" nast"pne 

wyzwanie, nast"pne pytanie.

Obserwowa$am j# dzi% rano, gdy 
stara$a si" otworzy& zasuwk" 

w'drzwiach do kredensu. Zaj"$o 
jej to jaki% czas, ale uparcie 

próbowa$a, a! jej si" to uda$o. Kiedy 
ju! rozwi#za$a problem zasuwki, 
znalaz$a sobie nast"pn# zabaw", 
której tytu$ brzmia$: Otwórzmy 

drzwi! Kiedy drzwi si" otworzy$y, 
jej twarz poja%nia$a ze szcz"%cia. 

Zobaczmy, co jest w %rodku!
Co to takiego? Tam, na pó$ce?

By$a to dla niej prawdziwa wyprawa, 
pe$na odkry& i rado%ci na ka!dym 
kroku. Po tym wszystkim zada$am 

sobie pytanie, które zadam równie! 
wam: Co jest twoj# zasuwk#?

Czego pragniesz si" dowiedzie& 
w$a%nie dzi%? 

#>#;0&5%

WIELKIE PYTANIA

jecha* do Kalifornii lub do Chin?” lub „Czy mo!na si) dowie-
dzie*, co si) znajduje wewn#trz neutrino?” Zadanie którego-
kolwiek z tych pyta( — oraz tysi#ca innych — mog"oby zmie-
ni* kierunek twojego !ycia. Tym w"a$nie jest Wielkie Pytanie: 
Czym$, co mo!e zmieni* kierunek twojego !ycia. 

Wi)c raz jeszcze: dlaczego ich nie zadajemy? Bo wi)kszo$* 
ludzi woli raczej pozosta* w bezpiecznym schronieniu, jakie 
daje im Znane, ni! wyruszy* na poszukiwanie k"opotów. Na-
wet, je$li zderz# si) przypadkiem z takim pytaniem, bardziej 
ni! prawdopodobne jest to, !e po prostu uciekn#, schowaj# 
g"ow) w piasek lub szybko zajm# si) czym$ innym.

Wielkie Pytania w !yciu wi)kszo$ci z nas pojawiaj# si) do-
piero wtedy, gdy dotyka nas powa!ny kryzys: choroba zagra-
!aj#ca !yciu, $mier* kogo$ bliskiego, pora!ka w interesach lub 
w ma"!e(stwie, powtarzaj#cy si) czy wr)cz na"ogowy wzorzec 
zachowania, którego w !aden sposób nie mo!emy si) pozby*, 
albo samotno$*, która wydaje si) ju! by* nie do zniesienia, 
cho*by nawet przez jeszcze jeden dzie(. W chwilach takich 
jak te, Wielkie Pytania wyp"ywaj# z g")bi naszej duszy niczym 
gor#ca lawa. Pytania te nie s# !adn# intelektualn# "amig"ów-
k#, lecz krzykiem duszy: „Dlaczego ja?”, „Dlaczego on?”, „Co 
takiego zrobi"em/am +le?”, „Czy po czym$ takim warto !y*?”, 
„Jak Bóg móg" do tego dopu$ci*?”

Je$li potrafiliby$my wykrzesa* z siebie tak# sam# pasj) te-
raz, kiedy nie stoimy w obliczu !adnego bezpo$redniego kry-
zysu, i'zadali sobie jakie$ Wielkie Pytanie, dotycz#ce naszego 
!ycia — kto wie, co mog"oby si) zdarzy*?…

Jak powiedzia" dr Wolf, zadawanie Wielkich Pyta( mo!e 
otworzy* przed nami nowe drogi do zaistnienia w $wiecie. 
Mo!e by* katalizatorem transformacji. Wzrostu. Wyrastania 
ze starego. Ruchu naprzód.

Rado#$ z zadawania pyta%

Czy pami)tacie, jak w wieku pi)ciu lat nieustannie zasypywali$cie 
wszystkich pytaniami „Dlaczego?”. Wasi rodzice mogli pomy$le*, 
!e robicie to tylko po to, by doprowadzi* ich do ob")du, ale wy 
naprawd) chcieli$cie wiedzie*! Co si) sta"o z'tymi pi)ciolatkami?

Czy pami)tasz jeszcze tego pi)ciolatka, którym by"e$? Czy 
potra%sz poczu*, jak to by"o? To wa!ne, poniewa! kiedy mia-
"e$ pi)* lat, uwielbia"e$ !ycie po$ród tajemnic. Uwielbia"a$ to 
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pragnienie rozwi#zywania zagadek. Uwielbiali$cie t) podró!. 
Ka!dy dzie( wype"niony by" nowymi pytaniami i nowymi 
odkryciami.

Jaka jest wi)c ró!nica mi)dzy tym, co by"o wtedy, a tym, co 
jest teraz?

Dobre pytanie!
Zabawa i rado$* !ycia s# zawarte w tej w"a$nie podró!y. 

W'naszej kulturze uczy si) nas, by$my uwa!ali fakt „nie-wie-
dzenia” czego$ za niedopuszczalny i naganny, za pewnego ro-
dzaju pora!k). /eby zda* egzamin, musimy zna* odpowiedzi. 
Jednak!e nawet to, co nauka ju! wie o ca"kiem konkretnych 
rzeczach, stanowi zaledwie u"amek w porównaniu z tym, czego 
jeszcze nie wie. Wielu najwi)kszych naukowców, którzy badali 
tajemnice wszech$wiata oraz !ycia na naszej planecie, szcze-
rze przyznaje: „Wiemy bardzo niewiele. Za to mamy mnóstwo 
pyta(”. To samo us"yszeli$my od tych znakomitych my$licie-
li, z którymi rozmawiali$my. Cytuj#c s"owa pisarza Terence’a 
McKenna’y, „Im wi)cej $wiat"a bije od kaganka wiedzy, tym 
wi)cej ciemno$ci ukazuje si) naszym zdumionym oczom.” 

Jeszcze trudniej jest znale+* jasn# odpowied+ na pytanie: 
„Jakie jest znaczenie i cel mojego !ycia?” Odpowied+ na to Wiel-
kie Pytanie mo!e si) wy"oni* jedynie w trakcie naszej !yciowej 
podró!y, a dotrze* do tej odpowiedzi mo!emy tylko krocz#c 
$cie!kami nieznanego — a mo!e raczej: jeszcze-nie-poznanego. 
Je$li zawsze wydaje nam si), !e znamy odpowied+, jak mogliby-
$my si) rozwija*? Czego mogliby$my si) nauczy*, je$li nie jeste-
$my otwarci na now# wiedz)?

!"#$"%& '()*"+)(& ,%$#"(+-.".,& )/#$"/0$1& 2$+.(03&
0"%& 43%5$%6& 78797& /)#$"/0$":& +$;6& 70-2& <"+.& 0"%=&
>"70&032$3+.&+1,783:&2$+.(036&%3,?)#$"7&#7$9@&2A#$1&
)B+#-78&#13+%-78&$/"378=&43%5$%&+1,7831&C)&'(0"0&'"5
#$"%&703+6&3&')."2&')/31&8"(D3.;=&E37091&%3F"#3:&<9&
/)&GF$@3%?$&$&%$"&'(0"+.316&%3#".&?$"/-&D-13&<,@&'"1%3=&
H"(D3.3& 0370;13& +$;& #-F"#3:& ')& I7$3%?378& GF$@3%?$6&
#-'"1%$13& +')/"?6& ()0F313& +$;&%3& +')/%$"&2;@70-0%-6&
3&%3+.;'%$"&%3&')/1)C;=&JK0-&%$"&#$/0$+06&@"&GF$@3%?3&
<"+.& <,@& '"1%3LM6& #-D,78%91& '()*"+)(=M4$"& /3& +$;& /)&
%$"<& #$;7"<& %3F3:NM& J4)& #13I%$"M6& +')?)<%$"& )/')5
#$"/0$31& 43%5$%=& JO3?& +32)& <3?& .3& GF$@3%?36& (A#%$"@&
$& .-& <"+."I&'"1"%& +#)$78&#13+%-78&')2-+1A#& $&)'$%$$=&
P3?B2)C;&7$&')?303:&0"%6&<"@"F$&%$"&)'(A@%$+0&%3<'$"(#&
+#)<"<&GF$@3%?$LM

WIELKIE PYTANIA

Odkry$em, !e znajduj" szczególn# 
przyjemno%& w chwilach, w których 
nagle zdaj" sobie spraw", !e czego% 
nie wiem. To tak, jakbym zbli!a$ si" 
do kraw"dzi klifu w moim umy%le. 
W tej przestrzeni „pustki” czy te! 
niewiedzy, do%wiadczam owego 
intensywnego uczucia oczekiwania. 
(ród$em tej ekscytacji jest fakt,
!e dotar$em do granic tego, co wiem, 
i zdaj" sobie spraw", !e wkrótce 
w'mojej g$owie pojawi si" to
osza$amiaj#ce odczucie 
zrozumienia, które jeszcze przed 
chwil# wcale we mnie nie istnia$o. 
B"dzie to wielkie „Aha!… to tak!” 
Niedawno dowiedzia$em si",
!e „Aha!” stymuluje obszary
w mózgu odpowiedzialne
za odczuwanie przyjemno%ci…
Najwyra)niej jestem
uzale!niony od tego uczucia.

#>#$'+(
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Ka˝dy wiek i ka˝de pokolenie 
ma charakterystyczne 
dla siebie przekonania 

—'na przyk!ad, ˝e Êwiat jest 
p!aski, albo ˝e jest okràg!y. 
Sà setki takich ukrytych 

za!o˝eƒ, rzeczy, które 
uwa˝amy za oczywiste, 

a które mogà byç
prawdziwe lub nie.

W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci 
przypadków te koncepcje 
na temat rzeczywistoÊci  

— które wywodzà si´ 
z dominujàcego w danym 
czasie paradygmatu lub
Êwiatopoglàdu — nie sà 

trafne. Zatem, jeÊli historia 
mo˝e nam cokolwiek 

podpowiedzieç, wi´kszoÊç 
z tego, co obecnie uznajemy 

za oczywiste na temat Êwiata, 
po prostu nie jest prawdà.

 — dr John Hagelin

Akt opró!nienia %li!anki jest symbolem stworzenia miej-
sca na Wielkie Pytania, oznacza bycie otwartym, dopuszczenie 
i'akceptacj), przynajmniej tymczasowo, naszej niewiedzy. Z'tego 
w"a$nie stanu wy"oni si) potem g")bsza wiedza.

TO W PORZ*DKU,
JE+LI NIE ZNASZ ODPOWIEDZI

Jaki% czas temu moja szesnastoletnia siostrzenica przys$a$a 
mi d$ugi mail. Chodzi$o w nim g$ównie o to, !e „!ycie jest do 
kitu. Codziennie widz", jak mój ojciec wraca do domu z'pra-
cy kompletnie przybity. Nie chc" si" da& z$apa& w pu$apk" 
tego wy%cigu szczurów, lecz nie widz" !adnej szansy unik-
ni"cia tego. Czy o to w$a%nie w !yciu chodzi? Jaki jest sens 
tego wszystkiego? Równie dobrze mog$abym si" po prostu 
zastrzeli& i umrze&.”

„Christina”, odpisa$em, „by& mo!e nie uznasz tego za naj-
lepsz# odpowied), ale jestem z ciebie dumny. Nie mog" ci 
powiedzie&, !e rozwi#!esz swój problem i znajdziesz W$a%ci-
w# Odpowied). Wiem, !e pragniesz odpowiedzi, lecz czasa-
mi !ycie nie daje ich od razu. Zadajesz jednak dobre pytania 
i to w$a%nie jest istotne.”

#>#,/99

WIELKIE PYTANIA
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Wyciàgni´cie
ostatecznych wniosków

na temat ˝ycia
jest niemo˝liwe.

˚ycie to coÊ wiecznego — tak 
jak i my jesteÊmy wiecznymi 

istotami. PowinniÊmy 
zaczàç poszukiwaç g!´bszego 
znaczenia naszej egzystencji.
No có˝, prawdziwe znaczenie 
naszego istnienia nie zosta!o 

jeszcze przez nas odkryte.
 — Ramtha

Jeste# w doborowym towarzystwie

Wielkie Pytania s# zadawane od tysi)cy lat. Zawsze istnieli lu-
dzie, którzy, wpatruj#c si) noc# w gwiazdy, zastanawiali si) nad 
najwi)ksz# tajemnic# wszechczasów, lub te! tacy, którzy przy-
gl#dali si) temu, jak !yj# ludzie z ich otoczenia, i zastanawiali 
si): „Czy w !yciu nie chodzi o co$ wi)cej?” 

Staro!ytni greccy %lozofowie rozmy$lali i dyskutowali nad 
Wielkimi Pytaniami. Niektórzy z nich, tacy jak Sokrates czy 
Platon, pytali: „Czym jest pi)kno? Czym jest dobro? Czym jest 
sprawiedliwo$*? Jaki jest najlepszy sposób rz#dzenia spo"ecz-
no$ci#? Jacy ludzie nadaj# si) na w"adców?”

Nauczyciele religijni, mistycy oraz duchowi mistrzowie 
tacy jak Budda, Lao Tsy, Jezus, Mahomet, $w. Franciszek, 
Mistrz Eckhart, Apoloniusz z Tiany i wielu, wielu innych, 
z'rozmaitych wyzna( i tradycji — wszyscy oni zadawali Wiel-
kie Pytania.

Ludzie o $cis"ych umys"ach zawsze o co$ pytaj#. Jak to 
dzia"a? Co jest w $rodku? Czy rzeczy naprawd) s# takie, jaki-
mi si) by* wydaj#? Sk#d pochodzi wszech$wiat? Czy Ziemia 
jest $rodkiem Uk"adu S"onecznego? Czy istniej# prawa i wzor-
ce, b)d#ce ukryt# przyczyn# codziennych wydarze(? Jaki jest 
zwi#zek cia"a z umys"em?

W wielkich naukowcach pytania te budz# pasj) i pragnienie 
zrozumienia, które wykracza daleko poza ciekawo$*. Oni nie 
s# po prostu ciekawi — oni musz# wiedzie*! 

Kiedy Albert Einstein by" jeszcze ch"opcem, zadawa" sobie 
pytanie: „Co si) stanie, kiedy b)d) jecha" rowerem z pr)dko-
$ci# $wiat"a i w"#cz) lampk) rowerow# — czy ona si) za$wieci?” 
Omal nie doprowadzi" si) do ob")du, stawiaj#c sobie to pytanie 
przez dziesi)* lat, lecz z tych w"a$nie uporczywych poszuki-
wa( narodzi"a si) teoria wzgl)dno$ci. Oto doskona"y przyk"ad 
postawienia pytania i powstrzymania si) od odpowiedzi przez 
lata, a! dotrze si) do zupe"nie innego sposobu postrzegania 
rzeczywisto$ci.

Obalanie paradygmatów

Jedn# ze wspania"ych cech nauki jest przyj)te przez ni# za"o-
!enie, !e to, co dzi$ uwa!ane jest za prawd), jutro mo!e zosta* 
podwa!one. Wszelkie teorie z przesz"o$ci s"u!y"y jako szczeble 

WIELKIE PYTANIA
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Ka!dego ranka staj" przed
lustrem i zadaj" sobie

jakie% Wielkie Pytanie.
„Czego jeszcze nie wiem,
a chcia$abym wiedzie&?”

Tego ranka by$o to:
„Chc" wiedzie&, czy jestem

naprawd" zdolna
do bezwarunkowej mi$o%ci.”

Nie jest to dla mnie tylko
abstrakcyjna idea. Bezwarunkowa 

mi$o%& jest obecnie jednym z moich 
priorytetów. Taka w$a%nie chc" by&, 

przynajmniej dla mojego m"!a
i mojej córki — lecz je%li mam by& 

szczera, nie mam pewno%ci,
czy kiedykolwiek

naprawd" to czu$am. 
#>#;0&5%

drabiny, po których wspinamy si) coraz wy!ej. To w"a$nie mia" 
na my$li Sir Isaac Newton, kiedy powiedzia": „Je$li mia"em przy-
wilej si)gn#* wzrokiem dalej ni! inni, to dlatego, !e sta"em na 
ramionach gigantów.” 

Tylko dzi)ki zadawaniu pyta( oraz kwestionowaniu za"o!e( 
i „prawd”, uznawanych za oczywiste w danym czasie, nauka ma 
szans) i$* naprzód. A je$li dotyczy to równie! naszego osobiste-
go !ycia, rozwoju i post)pu? 

Ciep"o, ciep"o… Tak jest! To prawda. Kiedy uwolnicie si) od 
przekona(, dotycz#cych was samych, rozwiniecie si) bardziej, 
ni! mogliby$cie kiedykolwiek przypuszcza*.

Jak to dzia"a w &yciu

Rozmy$lanie nad Wielkimi Pytaniami to fantastyczny sposób 
na „pe"nowarto$ciowe” sp)dzenie czasu sam na sam z w"asnym 
umys"em. Kiedy zdarzy"o ci si) ostatnio zabra* swój umys" na 
dzik# przeja!d!k) po krainie zagadek, w poszukiwaniu drugiego 
brzegu Niesko(czono$ci? 

Zadawanie pyta( ma równie! olbrzymi# praktyczn# zalet): 
otwieraj# one wrota dla zmian. 

Na przyk"ad: czy kiedykolwiek postawili$cie sobie pytanie Joe 
Dispenzy — „Dlaczego nieustannie stwarzamy sobie tak# sam# 
rzeczywisto$*? Dlaczego wci#! mamy takie same zwi#zki? Albo 
tak# sam# prac)? Jak to jest mo!liwe, !e cho* otacza nas bezkre-
sny ocean potencjalnych mo!liwo$ci, w kó"ko odtwarzamy takie 
same realia naszego !ycia?”

Einstein natomiast by" zdania, !e jedn# z de%nicji szale(stwa 
jest robienie bez przerwy tych samych rzeczy, a spodziewanie si) 
odmiennych rezultatów.

Oto, do czego przydaje si) zadawanie Wielkich Pyta(. S# one 
Wielkie, poniewa! otwieraj# przed nami wi)ksz# rzeczywisto$*, 
szersz# perspektyw) i wspanialsze mo!liwo$ci. Wszystko to po-
jawia si) w formie Pyta(, poniewa! pochodzi z drugiej strony 
tego, co Poznane. A dotarcie tam jest równoznaczne ze zmian#.

WIELKIE PYTANIA



Zastanów si! nad tym przez chwil!…

Par" s!ów na temat cz"'ci „Zastanów si" nad tym przez chwil"”, która pojawi si" na 
zako(czenie wi"kszo'ci rozdzia!ów tej ksi#$ki. Na niektóre z tych pyta( odpowied+ 
wydaje si) prosta. Chodzi jednak o to, by przyjrze* si) nie temu, co oczywiste, lecz 
temu, co nieoczywiste — pod$wiadomo$ci. Jest to obszar, którego nie zg")biamy 
zbyt cz)sto, o ile w ogóle czynimy to kiedykolwiek. Gdy rozmy$lacie nad tymi py-
taniami, pami)tajcie, aby nieustannie zagl#da* w g"#b siebie. Pomy$lcie o rzeczach, 
które mogli$cie przyswoi* sobie w dzieci(stwie. By* mo!e, na przyk"ad, boicie si) 
psów — czy ten l)k nie objawia si) w waszym !yciu równie! w jaki$ inny sposób? 
Dajcie sobie na to troch) czasu. Nikt wam go tutaj nie mierzy!

• Czy pami)tasz swoje pierwsze trzy pytania z pocz#tku tego rozdzia"u?
 Jak zabrzmia"yby one teraz?
• Statek kosmiczny z Ksi"g# Wszechwiedzy na pok"adzie l#duje obok ciebie.
 Dostajesz dodatkowe pytanie, tak dla zabawy. Jaka jest jego tre$*?
• I jeszcze bonusowy bonus: Czy powrócili$my do punktu wyj$cia?
 Czy te! zrobili$my jaki$ post)p?

Przypominajcie sobie o tych pytaniach w trakcie czytania ksi#!ki. B)d# one roz-
wija* si) razem z wami. W tym jest ca"a zabawa! Za"ó!cie dziennik, by$cie mogli 
obserwowa* swój rozwój i pami)tajcie:

Wszystkie wielkie rzeczy osi!ga si& w lekko#ci serca!
 , Ramtha





NAUKA I RELIGIA:
WIELKI ROZWÓD

W logice formalnej sprzecznoÊç jest oznakà pora˝ki,

lecz dla poszukiwacza prawdziwej wiedzy

to pierwszy krok ku zwyci´stwu.

ALFRED NORTH WHITEHEAD
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Odczuwajàc mistycznà 
jednoÊç z wszechÊwiatem 
i cudami stworzenia — 
wyra˝ajàc si´ w sztuce  
— t´skniàc do Boga — 

dusza wzrasta i znajduje 
spe!nienie pragnienia 

tkwiàcego g!´boko w jej 
naturze. … Poszukiwania 
naukowe równie˝ rodzà si´ 
z dà˝enia, które popycha 

umys! do aktywnoÊci, z tej, 
niemo˝liwej do poskromienia, 

ch´ci poznania. Czy b´dzie 
to intelektualne pragnienie 

umys!u, czy mistyczne 
pragnienie ducha, ich blask 

przyzywa nas z oddali, 
a nasza natura odpowiada

na ten zew rozpoznajàc w nim 
cel swojego istnienia.

 — Sir Arthur Eddington,
astro%zyk

O naturze 'wiata %zycznego

Duchowo#% i nauka to dwie wspania$e, 

wytyczone przez ludzko#%, drogi ku Prawdzie.

Na ka"dej z nich stawiamy Wielkie Pytania.

Pod!"aj!c ka"d! z nich poszukujemy 

prawdy o sobie samych i wszech#wiecie.

To dwie strony tej samej monety.

Zjednoczone u 'ród"a

Przedstawiciele najstarszej znanej nam cywilizacji, staro!yt-
nego Sumeru (3800 p.n.e.), uznawali d#!enie do zrozumie-
nia otaczaj#cego nas $wiata oraz $wiata duchowego za jedno 
i to samo. Mieli oni boga astrologii, boga ogrodnictwa i boga 
nawadniania. Kap"ani $wi#tynni byli równocze$nie skrybami 
i'technologami, badaj#cymi te dziedziny wiedzy.

Sumerowie wiedzieli o trwaj#cym 26 000 lat cyklu, zwi#za-
nym z precesj# osi Ziemi, znany im by" proces krzy!owania 
ze sob# ró!nych gatunków ro$lin w celu zwi)kszenia plonów 
owoców i warzyw, a ich system irygacyjny zasila" w wod) ca"y 
obszar dorzecza Tygrysu i Eufratu.

Przenie$my si) teraz 3000 lat do przodu, do staro!ytnej 
Grecji. Tamtejsi %lozofowie zadawali sobie pytania: dlaczego 
tu jeste$my? Co powinni$my zrobi* z naszym !yciem? Opra-
cowali oni teori) atomu, studiowali ruchy cia" niebieskich i'po-
szukiwali uniwersalnych zasad rz#dz#cych etycznym zachowa-
niem. Przez tysi#ce lat jedyn# nauk# o niebie by"a astrologia. 
Z' astrologii wy"oni"a si) astronomia w jej dzisiejszym wyda-
niu. Z astronomii narodzi"a si) matematyka i %zyka. Alchemia, 
poszukuj#ca transmutacji i nie$miertelno$ci, da"a podwaliny 
naukom chemicznym, z których potem rozwin)"y si) %zyka 
cz#stek elementarnych i biologia molekularna. Dzi$ poszuki-
waniem nie$miertelno$ci zajmuje si) dzia" biochemii, specjali-
zuj#cy si) w badaniach nad DNA.
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W najwi´kszych
kulturach staro˝ytnoÊci 

istnia! pomost !àczàcy to, co 
ludzkie, z tym,

co niebiaƒskie. I o Ziemi,
i o wszechÊwiecie, mówiono 

jako o osobach, a nie jak 
o rzeczach. Ludzie czuli, 
˝e uczestniczà w wielkim 
kosmicznym misterium, 

którego cz´Êç sami stanowià. 
DoÊwiadczali oni boskoÊci 

jako nieoddzielnej od Êwiata 
materialnego. Natura 

i kosmos by!y przenikni´te 
boskà obecnoÊcià. Takie 
ceremonie, jakie mia!y 
miejsce w Stonehenge… 

!àczy!y Ziemi´ z Niebem 
i wzmacnia!y poczucie 

wspó!uczestniczenia w boskiej 
rzeczywistoÊci.

 — Anne Baring

T!tni(cy &yciem #wiat

Przed rewolucj# naukow# ludzie uwa!ali, !e $wiat jest pe"en 
!ycia. W Chinach postrzegano go jako dynamiczne wspó"od-
dzia"ywanie si" energetycznych, które ulegaj# ci#g"ym zmia-
nom. Nic nie jest sta"e i nieruchome; wszystko p"ynie, zmienia 
si) lub odradza w niesko(czono$*. 

Ludzie na zachodzie wierzyli, !e $wiat jako ca"o$* jest wy-
razem woli i inteligencji Boskiego Stwórcy. Jego elementy by"y 
po"#czone w „Wielki 0a(cuch Istnienia”, rozci#gaj#cy si) od 
Boga, poprzez anio"y, a! do ludzi, zwierz#t, ro$lin i minera"ów, 
a wszystkie jego cz)$ci mia"y swoje w"a$ciwe miejsce w'tej !y-
j#cej ca"o$ci. Nic nie by"o oddzielone; ka!da cz#stka by"a po"#-
czona ze wszystkimi innymi. 

Autochtoni na wszystkich kontynentach !yli w harmonij-
nych relacjach ze swym otoczeniem — ze zwierz)tami i ro$li-
nami, ze s"o(cem i deszczem, z !yj#c# Matk# Ziemi#. Wyraz tej 
wizji $wiata dawali oni cz)sto, mówi#c o „duchach” gór, stru-
mieni i gajów, a ich religia i nauka mia"y im wskazywa* spo-
soby !ycia, wywo"uj#ce zadowolenie duchów Ziemi i Niebios. 

Celem nauki we wszystkich tych kulturach by"o zdoby-
cie wiedzy, umo!liwiaj#cej zharmonizowanie ludzkiego !ycia 
z'pot)!nymi si"ami natury oraz transcendentnymi si"ami, któ-
rych istnienie poza pow"ok# $wiata %zycznego ludzie !yj#cy 
w tych kulturach wyczuwali. Pragn)li oni wiedzie*, jak dzia"a 
natura, ale nie po to, by j# kontrolowa* i zdominowa*, lecz po 
to, by !y* w rytmie jej przyp"ywów i odp"ywów. Jak napisa" 
%zyk i' %lozof Fritjof Capra w swojej ksi#!ce Punkt Zwrotny: 
„Od czasów staro!ytnych m#dro$*, zrozumienie naturalnego 
porz#dku rzeczy oraz !ycie w harmonii z nim by"y g"ównymi 
celami nauki. Nauk# zajmowano si) 1dla chwa"y Boga1 lub, jak 
mawiaj# Chi(czycy, 1by !y* w zgodzie z naturalnym porz#d-
kiem1 i aby 1p"yn#* z pr#dem Tao1.”

A potem wszystko to uleg"o radykalnej zmianie, której 
pocz#tek mia" miejsce w po"owie XVI wieku.

Zakwestionowanie autorytetu ko#cio"a

W $redniowiecznej Europie ko$ció" sprawowa" w"adz) najwy!-
sz# — koronuj#c królów, zarz#dzaj#c ogromnymi maj#tkami 
ziemskimi i posiadaj#c monopol na prawd) (który sam sobie 
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Jako m$ody ch$opak du!o 
rozmy%la$em o Bogu. Mówiono mi, 
!e Bóg jest poza zasi"giem mojego 

zrozumienia, !e jest zagadk#, która 
nigdy nie zostanie rozwik$ana. 

Poniewa! by$em zarówno arogancki, 
jak i ciekawski, zdecydowa$em, !e ci, 
którzy tak mówi#, s# w b$"dzie. Musi 

by& jaki% sposób! – my%la$em sobie. 
Gdy jako nastolatek odkry$em, !e 

istnieje co% takiego jak nauka, by$em 
bardzo przej"ty. Cho& wiedzia$em, 

!e bada ona jedynie nast"pstwa 
dzia$ania wy!szego porz#dku rzeczy, 

czu$em, !e to, czego si" dzi"ki niej 
dowiaduj", jest o wiele bli!sze 

cudowno%ci istnienia, ni! wszystkie 
te nudne chwile, które jako dziecko 

sp"dzi$em w ko%ciele. Kiedy 
odkry$em mechanik"

 kwantow#, by$em wniebowzi"ty!
(Wybaczcie t" dwuznaczno%&). 
Pomy%la$em, !e mo!e wreszcie 

dzi"ki niej uda nam si" wyja%ni&, 
kim jest Bóg; idea obserwatora 

zdawa$a si" za% sugerowa&, !e my 
sami jeste%my boskimi istotami. 

Nauka i religia nie ró!ni# si" a! tak 
bardzo od siebie. S# to tylko ró!ne 

dyscypliny, próbuj#ce zrozumie& 
jedno i to samo.

#>#$'+(

przyzna"). Wzi#" on na swoje barki brzemi) wszechwiedz#cego. 
Jego w"adza by"a absolutna, a dogmaty stanowi"y prawo, narzu-
caj#ce sposób funkcjonowania nie tylko $wiatu duchowemu — 
niebu, piek"u i czy$*cowi — ale i wszech$wiatowi %zycznemu. 

W 1543 roku Miko"aj Kopernik mia" czelno$* zakwestiono-
wa* autorytet ko$cio"a i Biblii. Opublikowa" on ksi#!k), suge-
ruj#c#, !e to S"o(ce, a nie Ziemia, stanowi centrum naszego 
wszech$wiata. Gdy ko$ció" zosta" pos#dzony o to, !e si) myli", 
zareagowa" w najbardziej logiczny sposób, to znaczy zakaza" 
wiernym czytania tej ksi#!ki. Zosta"a ona umieszczona na in-
deksie ksi#g zakazanych i, co zadziwiaj#ce, nie zosta"a z niego 
usuni)ta a! do 1835 roku!

Dla Kopernika los okaza" si) "askawy, zmar" bowiem z przy-
czyn naturalnych, zanim ko$ció" zd#!y" si) do niego dobra*. 
Dwaj inni naukowcy, którzy wyrazili poparcie dla jego teo-
rii, nie mieli ju! tyle szcz)$cia. Giordano Bruno potwierdzi" 
poprawno$* oblicze( Kopernika oraz postawi" tez), i! nasze 
S"o(ce wraz z jego planetami mo!e by* tylko jednym z wie-
lu podobnych systemów w niesko(czonym kosmosie. Za to 
straszne blu+nierstwo Bruno zosta" postawiony przed Inkwizy-
cj# (jej zreorganizowany oddzia" istnieje w Ko$ciele do dzi'1), 
pot)piony jako heretyk i spalony na stosie.

Galileusz, który te! uzna" prawdziwo$* modelu Kopernika, 
równie! zosta" wezwany przed Inkwizycj), jednak, poniewa! 
by" przyjacielem papie!a, zosta" skazany jedynie na do!ywotni 
areszt domowy (mia" wtedy 70 lat). Dobrze jest mie* przyjació" 
na wysokich sto"kach…

Galileusz jest cz)sto nazywany „ojcem nowoczesnej nauki”, 
poniewa! jako pierwszy wykorzysta" w swych badaniach 
obserwacje empiryczne oraz matematyk) — dwa %lary, na któ-
rych od tej pory opiera si) ka!de przedsi)wzi)cie naukowe.

Dzi)ki odkryciom Galileusza z pocz#tków XVII wieku, 
wiedza przesta"a by* w"asno$ci# kleru, a o jej warto$ci nie 
mia"y odt#d decydowa* pradawne autorytety czy hierarchie 
ko$cielne. Od tamtej pory wiedza jest zdobywana drog# jaw-
nych docieka( i obserwacji, a uzasadniana i weryfikowana 
za pomoc# uzgodnionych regu". Procedura ta jest znana jako 
metoda naukowa.

Naukowcy nie chcieli wypowiada* wojny ko$cio"owi. Wie-
dzieli, !e jest to sprawa beznadziejna i niebezpieczna. Nie 
podj)li wi)c próby opisania na sposób matematyczny praw, 

1) (Przyp. red.) — patrz strona 270



JesteÊmy dziÊ Êwiadkami 
rozdêwi´ku pomi´dzy naukà 

a duchowoÊcià, poniewa˝ 
naukowcy, którzy sà 

zaanga˝owani w tego rodzaju 
debat´, niewiele tak naprawd´ 

wiedzà o prawdziwych 
naukach duchowych. 

Zwykle biorà pierwszà 
z brzegu relacj´, zas!yszanà 

z ambony, i uznajà to za 
rzeczowà informacj´ na 
temat duchowoÊci, kiedy 

tak naprawd´ jest to jedynie 
pewna wersja nauki o duchu. 
Niestety, równie˝ i duchowni 

nie znajà si´ za bardzo 
na swoich naukach, wi´c 
w!aÊciwie uczestnicy obu 
stron tej debaty strzelajà 

zupe!nie na oÊlep do ró˝nych 
celów. Nauk´ i duchowoÊç 

powinniÊmy po prostu 
potraktowaç jako dwa 

uzupe!niajàce si´ sposoby 
postrzegania rzeczywistoÊci. 

 — Miceal Ledwith

15NAUKA I RELIGIA: WIELKI ROZWÓD

dotycz#cych Boga, duszy, czy cho*by nawet natury ludzkiej 
i'spo"ecze(stwa. Sw# dzia"alno$* ograniczyli do zg")biania ta-
jemnic materii.

Ko$ció" ze swej strony robi" wszystko, co w jego mocy, by ich 
uciszy* i zapobiec rozprzestrzenianiu si) idei, które mog"yby 
zagrozi* jego autorytetowi. Ale sta"o si) dok"adnie to, czego 
ko$ció" obawia" si) najbardziej. Odkrywcza przygoda naukow-
ców trwa"a; s"ali oni wie$ci z kolejnych, coraz to dalszych gra-
nic Znanego, wykorzystywali wci#! powi)kszaj#cy si) skarbiec 
wiedzy do stwarzania coraz pot)!niejszych technologii, a urok 
naukowego przedsi)wzi)cia przyci#ga" coraz szersze grono 
zwolenników.

Kartezjusz oddziela umys" od cia"a, 
a rodzaj ludzki od natury

Kartezjusz, XVII-wieczny %lozof i matematyk francuski, by" 
tym, który powi)kszy" przepa$* pomi)dzy nauk# a duchowo$ci#. 
„W koncepcji cia"a nie ma nic, co dotyczy"oby umys"u,” stwier-
dzi" on, „i nie ma nic w koncepcji umys"u, co dotyczy"oby cia"a.”

Tak oto zapad" wyrok. Moneta rzeczywisto$ci zosta"a po-
dzielona na pó". Religia i nauka szykowa"y si) do rozwodu, 
a Kartezjusza mo!na by uzna* za prawnika, który proces ten 
uczyni" w miar) bezbolesnym.

Cho* wierzy" on, !e zarówno umys", jak i materia zosta"y 
stworzone przez Boga, postrzega" je jednak jako zupe"nie ró!ne 
i oddzielone od siebie. Ludzki umys" — centrum inteligencji 
i'rozumu — zaprojektowany zosta" po to, by analizowa* i poj-
mowa*. W"a$ciw# domen# nauki by" $wiat materialny — natura, 
która by"a przez niego postrzegana jako machina, dzia"aj#ca 
wed"ug praw mo!liwych do zde%niowania za pomoc# formu" 
matematycznych. Dla Kartezjusza, wielkiego mi"o$nika zega-
rów i mechanicznych zabawek, ca"a natura — a nie tylko nie-
o!ywione obiekty, takie jak planety czy góry — mia"a charakter 
mechaniczny. Wszelkie sposoby funkcjonowania cia"a równie! 
uznawa" on za mo!liwe do wyja$nienia przy u!yciu modelu 
mechanistycznego. Napisa" on: „Uwa!am, !e ludzkie cia"o jest 
maszyn#.” Oddzielenie umys"u od cia"a, które Kartezjusz uczy-
ni" jedn# z' fundamentalnych zasad nauki, spowodowa"o ca"# 
mas) problemów, o których opowiemy za chwil).
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Wi"kszo%& mojego !ycia sp"dzi$am, 
trzymaj#c g$ow" w piasku. Ka!dego 

ranka budzi$am si" bardzo 
zaabsorbowana pytaniami typu: 
„Jakie buty mam dzi% za$o!y&?” 
Z tego utkana by$a moja siatka 

ochronna. Nigdy nie mog$am si" 
pogodzi& z pomys$em, !e jaki% 
go%& siedzi nade mn# w niebie 

i'mnie os#dza; nie mog$am równie! 
podpisa& si" pod koncepcj#, !e 

pochodz" od ma$py. Zawsze mi 
si" wydawa$o, !e musi istnie& co% 
wi"cej. Lecz rozmy%lania te by$y 
zbyt wielkie dla mnie, tak ma$ej 
w porównaniu z nimi. Wi"c na 

d$ugi czas zostawi$am je tym 
„m#drzejszym”. Teraz u%wiadamiam 

sobie, !e dopóki nie stan" si" 
uczestnikiem tego dialogu, nauka 

i religia b"d# dalej brn"$y drog# 
elitaryzmu, dogmatyzmu i walki 

o'w$adz". My%l", !e obie te dziedziny 
potrzebuj# porz#dnego terapeuty, 

specjalisty od zwi#zków — NAS!
#>#;0&5%

Francis Bacon i dominacja nad natur(

Brytyjski %lozof i naukowiec, Francis Bacon, równie! mia" zna-
cz#cy wk"ad w stworzenie metody naukowej. Jego propozycj) 
mo!emy przedstawi* za pomoc# nast)puj#cego diagramu:

hipoteza , badanie i eksperymentowanie , wyci#ganie ogólnych 
wniosków , testowanie tych wniosków w dalszych badaniach 

Zastosowanie tej metody by"o dla ludzko$ci milowym kro-
kiem w rozwoju, gdy! oprócz czystej przyjemno$ci, jak# mo!e 
da* g")bsze zrozumienie tajemnic natury, przynios"a ona 
olbrzymi post)p w dziedzinie zdrowia, in!ynierii, rolnictwa 
itd., a nawet pierwsze, niewielkie jeszcze kroki na polu bada( 
kosmicznych. Ale to tylko po"owa historii.

Jak zauwa!y" Fritjof Capra, Bacon postrzega" i opisywa" 
dzia"alno$* naukow# u!ywaj#c sformu"owa(, które by"y cz)sto 
„jawnie bezwzgl)dne”. Natura mia"a by* „bezlito$nie $cigana”, 
„zmuszona do s"u!by” i „uczyniona niewolnikiem.” Zadaniem 
naukowców by"o „wydarcie z niej tajemnic za pomoc# tortur”. 
Niestety, nastawienie to, nakazuj#ce zdobywa* wiedz) w celu 
kontrolowania i zdominowania natury — opisywanej przez 
Bacona jako „ona” — sta"o si) zasad# przewodni# zachodniej 
nauki. Bacon podsumowuje to zdaniem, które bardzo dobrze 
znamy ze szkolnych lat: „Wiedza to pot)gi klucz.”

Klasyczny model Newtona

Naukowcem, którego najcz)$ciej kojarzymy ze stworzeniem 
zasad naukowego $wiatopogl#du, jest Sir Isaac Newton, a'jego 
mechanistyczny model $wiata cz)sto nazywany jest „%zy-
k# newtonowsk#” lub „modelem Newtona.” Te okre$lenia s# 
uzasadnione, gdy! Newton poczyni" ogromny krok naprzód 
w stosunku do swoich poprzedników, dokonuj#c syntezy ich 
pomys"ów i metod. Wnioski, do których doszed", i dowody 
matematyczne, które wyprowadzi", wydawa"y si) tak niepod-
wa!alne, !e przez blisko 300 lat $wiat nauki by" przekonany, !e 
to w"a$nie one opisuj# prawa, jakimi rz#dzi si) natura. 

Newton, podobnie jak Kartezjusz, postrzega" $wiat jako 
maszyn), która funkcjonuje w trójwymiarowej przestrzeni, 
a'zdarzenia, jakie w niej zachodz# (takie jak ruchy gwiazd lub 



Do siedemnastego wieku 
postrzegaliÊmy wszechÊwiat 

jako ˝ywà, tryskajàcà energià 
istot´. Potem porzuciliÊmy t´ 

wizj´ na rzecz myÊlenia o nim 
jako o maszynie. Kartezjusz 

i Newton ugruntowali t´ 
koncepcj´, opisujàc za pomocà 
matematyki nie˝ywy Êwiat 

martwych przedmiotów. Dzi´ki 
ich zgrabnym obliczeniom 

o wiele lepiej rozumiemy, 
w jaki sposób dzia!ajà uk!ady 

nieo˝ywione. Kartezjusz 
postrzega! Êwiat jako maszyn´. 
Bardzo interesowa!y go zegary. 
Jednak˝e on i inni naukowcy 
stosowali model zegara albo 
nakr´canego ˝o!nierzyka 
równie˝ w odniesieniu do 

˝ywych systemów. Zak!adali 
oni, ˝e jeÊli w wystarczajàcym 
stopniu zrozumiemy poszcze-
gólne elementy, to b´dziemy 

w stanie zrozumieç, jak dzia!a 
system jako ca!oÊç. To mo˝e byç 

prawdà w przypadku zegara, 
rzecz jednak w tym, ˝e my 

w ogóle nie jesteÊmy maszy-
nami — ani zegarami, ani 

nakr´canymi ˝o!nierzykami.
 — Dr med. Daniel Monti
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spadanie jab"ek), maj# miejsce w czasie. Materia, jego zda-
niem, by"a czym$ zbitym i solidnym, z"o!onym z male(kich 
cz#stek. Cz#stki te, podobnie jak gigantyczne obiekty, np. pla-
nety, porusza"y si) zgodnie z prawami natury, takimi jak prawo 
grawitacji. Wszystkie te ruchy mo!na by"o opisa* z tak# mate-
matyczn# precyzj#, !e gdyby$my znali warunki pocz#tkowe 
dowolnego obiektu, takie jak na przyk"ad po"o!enie planety, jej 
pr)dko$* i'wzór orbity, mogliby$my przewidzie* jej przysz"o$* 
z absolutn# pewno$ci#. Pomys" Newtona, by powi#za* dwa tak 
odmienne zdarzenia, jak spadaj#ce jab"ko oraz ruch planety, 
by" zupe"nie rewolucyjny. Wspólnym mianownikiem tych zda-
rze( by"a jaka$ „si"a”, w tym przypadku si"a grawitacji.

To mechanistyczne podej$cie zosta"o wkrótce wprowadzone 
do wszystkich nauk: astronomii, chemii, biologii, i tak dalej. 
Po uwzgl)dnieniu paru poprawek (takich jak bardziej wyra-
%nowany pogl#d na rzeczywisto$* na poziomie atomowym), 
otrzymamy dok"adnie taki obraz $wiata, w jaki od dzieci(stwa 
nauczono nas wierzy*.

Newton i religia

Zwró*my uwag), !e nawet tacy naukowi „rewolucjoni$ci”, 
jak Newton i jego wspó"pracownicy, nie odwa!yli si) poda* 
w'w#tpliwo$* dominuj#cego w tamtych czasach $wiatopogl#du 
religijnego. Byli w nim zanurzeni. Cho* zainicjowali ca"kiem 
nowy, radykalny paradygmat, który mia" zakwestionowa* 
i'wywróci* do góry nogami funkcjonuj#cy od wieków sposób 
rozumienia $wiata, to jednak ich osobiste !ycie toczy"o si) 
w' obr)bie paradygmatu $redniowiecznego, w którym zosta-
li wychowani. Podobnie jak inni ludzie ich czasów wierzyli 
oni, !e Bóg jest g"ównym architektem i budowniczym $wiata. 
W'swym najwa!niejszym dziele naukowym, Principia Mathe-
matica, Newton napisa":

O"%&'(0"'$;?%-&,?13/&+1)Q736&'F3%".&)(30&?)2".&2AC1&
03$+.%$":&.-F?)&/0$;?$&#+'3(7$,&$&0#$"(078%$7.#,&$%."F$5
C"%.%"<&$&').;@%"<&$+.).-=&R&S+.).3&.3&(09/0$&#+0-+.?$2$&
(0"7032$6&3F"&%$"&<3?)&/,+03&I#$3.36&F"70&<3?)&!3%&')%3/&
.-2& #+0-+.?$2=& R& T%& <"+.& #$"70%-& $& %$"+?)Q70)%-6&
#+0"782)7%-&$&#+0"78#$"/097-=&R&T%&(09/0$&#+0-+.5
?$2$& (0"7032$& $& #$"& #+0-+.?)6& 7)& <"+.6& F,D& 2)@"& D-:=& &
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W kosmosie — tej wielkiej 
ksi´dze, nieustannie przed 

nami otwartej — jest zapisana 
ca!a mo˝liwa wiedza. 

Jednak nie zrozumiemy tej 
ksi´gi, póki nie pojmiemy 
najpierw jej j´zyka, i nie 
przet!umaczymy liter, 

za pomocà których jest ona 
spisana. Jej j´zykiem jest 
j´zyk matematyki, a jej 
literami sà trójkàty, ko!a 

i inne figury geometryczne. 
Ten, kto ich nie zna, b´dzie 

b!àka! si´ doko!a
w ciemnym labiryncie.

 2 Galileusz

R&4$"&0%32&')#)/,6&/F3&?.A("C)&#&%3+0-2&+-+."2$"&
$+.%$"<"& .-F?)& <"/%)& 7$31)6& D;/97"& #& +.3%$"& "2$.)#3:&
I#$3.1)& $& )C(0"#3:& #+0-+.?$"& ')0)+.31"6& 3F"& +9/0;6& @"&
O#A(73&."C)&,?13/,&#13I%$"&.)&,0%31&03&+.)+)#%"=&

Tak, jakby chcia" przygotowa* przysz"e wieki na zderzenie 
z materialistyczn# %lozo%#, która zdominuje $wiat zachodni 
w'imi) mechaniki Newtona, Sir Isaac napisa": „Ateizm jest tak 
bezsensowny i odra!aj#cy dla rodzaju ludzkiego, !e nigdy nie 
mia" wielu nauczycieli.”

Rozwód pe"en goryczy

Dopiero nast)pne pokolenia naukowców, skoncentrowane 
ca"kowicie na badaniach nad machin# $wiata, odkry"y, !e ani 
Bóg, ani duchowo$* do niczego im nie s# potrzebne. Wyzwo-
leni z'ogranicze( religijnego dogmatu, naukowcy ci z wielkim 
zapa"em o$wiadczyli, !e wszystko, co niewidzialne i niemie-
rzalne, jest fantazj# i z"udzeniem. Wielu z nich sta"o si) tak 
dogmatycznymi jak ko$cielne autorytety, twierdz#c z nie-
wzruszon# pewno$ci#, i! jeste$my tylko male(kimi trybikami 
w'wielkiej przewidywalnej machinie wszech$wiata, rz#dzonej 
przez niezmienne zasady.

Ostateczny cios, po którym triumf materializmu by" ju! kom-
pletny, zadali zwolennicy Darwina: nie tylko nie ma Boga, a co 
za tym idzie, nie ma twórczej inteligencji, kieruj#cej rozwojem 
mi)dzygalaktycznego !ycia, lecz my sami, uznaj#cy kiedy$ sie-
bie za mieszka(ców p)pka $wiata, nie jeste$my niczym wi)cej, 
ni! przypadkowymi mutacjami, nosicielami DNA, który w swej 
niezmordowanej ekspansji przemierza pozbawiony znaczenia 
wszech$wiat.

Nadzieja na pojednanie?

Oddzielenie umys"u od cia"a, które Kartezjusz uczyni" funda-
mentaln# zasad# nauki, a któr# odkrycia naukowe wydawa"y si) 
potwierdza* przez setki lat, by"o przyczyn# nieko(cz#cych si) 
k"opotów. 
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Je%li nauka i duchowo%&
badaj# natur" nieograniczonej 
rzeczywisto%ci — oczywi%cie,
im bardziej jest ona nieograniczona, 
tym bardziej rzeczywista…
 — to w'ko-cu ich %cie!ki 
powinny si" kiedy% przeci#&. 
Najstarsze'znane ksi"gi religijne, 
Wedy, mówi# o'%wiecie .zycznym: 
maya, iluzja. Fizyka kwantowa 
twierdzi, !e'rzeczywisto%& wcale 
nie jest podobna do tego, co 
widzimy — od'biedy da$oby si" 
powiedzie&, !e jest „przewa!nie 
pusta”, ale lepiej mo!na by j# opisa& 
jako „fale niematerialnej nico%ci”. 
W'buddyzmie tybeta-skim mówi 
si" o „wspó$zale!nym powstawaniu”. 
W'.zyce u!ywa si" terminu 
„spl#tanie”, co oznacza, !e wszystkie 
cz#stki s# powi#zane ze'sob# ju! 
od Wielkiego Wybuchu. A teraz 
troch" poezji, czyli s$ynny koan 
Zen: „Jaki d)wi"k wydaje jedna 
klaszcz#ca d$o-?” Jego echem jest 
pytanie .zyków: „W jaki sposób 
jedna cz#stka mo!e znajdowa& si" 
w'dwóch miejscach naraz?”
Specjali%ci po obu stronach
ogrodzenia kopi# w swych 
w$asnych ogródkach, zg$"biaj#c 
dziedziny swojej wiedzy, jednak!e 
historia post"pu ludzkiego 
pokazuje nam, !e rozwój polega na 
nieustannym poszerzaniu obszarów 
bada- i'$#czeniu ich w coraz 
wi"ksze'ca$o%ci.
Jaki d)wi"k wydaje dwoje ca$uj#cych 
si" przeciwników? 

 2 ,/99#

Uznaj#c, !e $wiat le!#cy poza naszym umys"em jest jedy-
nie martw# materi#, pozbawion# jakichkolwiek w"a$ciwo$ci 
duchowych, i zachowuj#c# si) w przewidywalny, zgodny 
z' prawami mechaniki sposób, oddzielili$my si) od !yj#cej 
i' b)d#cej +ród"em naszego !ycia natury. Przekonanie to da"o 
nam $wietne usprawiedliwienie, by wykorzystywa* wszelkie 
„zasoby naturalne” dla naszych w"asnych egoistycznych i krót-
kowzrocznych celów, nie troszcz#c si) ani o inne !ywe istoty, 
ani o przysz"o$* naszej planety. 

Tymczasem planeta cierpia"a. Gwa"tem pozbawiany bogactw 
naturalnych i odzierany ze swej dziewiczej natury, nasz za$mie-
cony dom zacz#" balansowa* na kraw)dzi zag"ady.

Kiedy naukowcy zacz)li kopa* g")biej w tym „martwym 
wszech$wiecie”, natra%li na tajemnic). Na pocz#tku XX wieku, 
morderczy u$cisk materializmu zosta" rozlu+niony dzi)ki takim 
naukowcom jak Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, 
Erwin Schrödinger, oraz innym twórcom teorii kwantowej, któ-
rzy powiedzieli $wiatu: gdy wnikniesz w'materi) wystarczaj#co 
g")boko, ona zniknie i uwolni niewyobra!aln# energi). Je$li za 
przyk"adem Galileusza opiszemy to w' sposób matematyczny, 
oka!e si), !e ten $wiat w ogóle nie jest materialny! Fizyczny 
wszech$wiat jest w gruncie rzeczy nie%zyczny i mo!e wy"ania* 
si) z czego$ jeszcze subtelniejszego, ni! energia, z czego$, co 
przypomina raczej informacj), inteligencj) lub $wiadomo$*, 
a'nie materi).

Dwie strony tej samej monety

Par) wieków min)"o, a podzia" nadal trwa: religia jest po jednej 
stronie, a nauka po drugiej. Dlaczego? Nie dlatego, !e rzeczy-
wisto$* jest podzielona, lecz dlatego, !e zwolennikami nauki 
b#d+ religii s# ludzie. Czy pami)tacie, dlaczego wi)kszo$* ludzi 
nie zadaje Wielkich Pyta(? Poniewa! odpowied+, jak# mog# na 
nie otrzyma*, mo!e nie by* taka, jakiej oczekuj#.

A je$li umys" i materia nie s# oddzielone od siebie? A je$li s# 
one ze sob# sprz)!one w sposób mo!liwy do zaobserwowania? 
Jest XXI wiek, a jednak nauka wci#! odmawia przyjrzenia si) 
tej mo!liwo$ci.

Dr Dean Radin, g"ówny naukowiec Instytutu Nauk Noetycz-
nych, przeprowadza" badania zjawisk parapsychicznych przy 
u!yciu $ci$le naukowych metod. Mimo to wci#! spotyka si) 
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Dogmat:
utrzymywany przez koÊció!

autorytatywny punkt
widzenia, zasada, doktryna 

lub poglàd, dotyczàcy
wiary lub moralnoÊci.

ze'sprzeciwem wiod#cego nurtu $rodowiska naukowego. Mówi 
on tak:

T%$&U%3,?)#7-&C1A#%"C)&%,(.,V&23<9&+#)<"&)+)D$5
+."6& '(-#3.%"& '(0"?)%3%$36& ,?+0.31.)#3%"& #& #-%$?,&
$78& /)I#$3/70"Q6& 3F"& %$"& 2A#$9& )& .-2& ',DF$70%$"6&
')%$"#3@&',DF$70%$"6&'(0-%3<2%$"<&#&I#$"7$"&%3,?)5
#-26& )B .3?$78& (0"70378& +$;& %$"& 2A#$=& W()/)#$+?)&
3?3/"2$7?$"& 23& '3(;& .3?$78& )D+03(A#& +$F%"C)& .3D,X&
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+$;& #."/-6& @"& %3,?)#7-& C1A#%"C)& %,(.,& +9& +03F"%$"&
03$%."("+)#3%$&D3/3%$"2&."C)&()/03<,&0<3#$+?=
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Czàstka Higgsa to
czàstka, której istnienie 

przewidywane jest teoretycz-
nie; ma ona nadawaç mas´ 

wszystkim innym czàstkom
we wszechÊwiecie. Przez 

dziesi´ciolecia naukowcy 
budowali coraz pot´˝niejsze 
akceleratory, by jà odnaleêç, 

gdy˝ jest to ci´˝ka
(masywna) czàstka. Nie 

mogà jej jednak odszukaç, 
bo ma ona zbyt wielkà 

mas´, której udziela innym 
czàstkom.

Co zatem nadaje mas´ Czàstce 
Higgsa?

Czy komuÊ z was nie wy-
daje si´ to wszystko troch´ 
dziwne? Mo˝e powinni oni 

zaczàç szukaç czàstki 
„informujàcej”, która infor-

muje,2 inne czàstki
o ich stanie (masie, !adunku, 

spinie etc.)?…

Na jakie pytania TY
chcesz pozna$ odpowied'?

A wi)c?…
Czy modlitwa sprzyja uzdrawianiu?
Czy mo!na wp"ywa* umys"em na rzeczywisto$* %zyczn#? 
Czy mo!na postrzega* rzeczy poza czasem i przestrzeni#?
Czy mo!na chodzi* po wodzie?
Czy istnieje Cz#stka Higgsa? 
Co takiego?!?… 

Teoretyczna %zyka cz#stek elementarnych przewiduje ist-
nienie Cz#stki Higgsa — cz#stki, która nadaje mas) innym 
cz#stkom. Setki milionów dolarów wydaje si) na budow) 
coraz to pot)!niejszych akceleratorów, które maj# pomóc j# 
odnale+*. A jednak s#dzimy, !e wi)kszo$* mieszka(ców Ziemi 
wola"aby raczej zna* odpowied+ na pierwsze cztery pytania. 

Z ca"# pewno$ci# odpowied+ na nie mia"aby ogromny 
wp"yw na to, w jaki sposób postrzegamy siebie samych i $wiat 
wokó" nas. O wiele wi)kszy, ni! odnalezienie kolejnej cz#stki. 
Jednak tradycyjny nurt nauki nie chce zwraca* uwagi na co$, 
co znajduje si) „poza jego królestwem”. To zabawne, gdy! w"a-
$nie stamt#d, „spoza” znanego bior# si) wszystkie prze"omowe 
odkrycia. 

Kto zatem przyw"aszczy" sobie monopol
na odkrywanie prawdy?
To wci#! dwie strony tej samej monety.
Najpierw zrobili to duchowni ko$cio"a;
teraz mamy nowy rodzaj „kap"anów” — s# nimi naukowcy.

2) (Przyp. t"um.) — patrz strona 270



Zastanów si! nad tym przez chwil!…

• Czy zdecydowa"a$/e$ si) zacz#* poszukiwa* prawdy na w"asn# r)k)?

• Co znaczy dla ciebie duchowo$*?

• Jaka jest ró!nica, o ile jest jakakolwiek, pomi)dzy dogmatem a prawem natury?

• Jakie dogmaty rz#dz# twoim !yciem?

• W jaki sposób decyduj# one o tym, jak postrzegasz siebie i swoj# rzeczywisto$*?

• Czy stosujesz w swoim !yciu metody naukowe?

• W jaki sposób roz"am pomi)dzy religi# i nauk# wp"yn#" na twoje !ycie?

• Jaka jest ró!nica pomi)dzy nauk# a religi#?

• W jaki sposób dualistyczna wizja $wiata wp"yn)"a na to, jak postrzegasz siebie

 i'rzeczywisto$*? 

• Czy prze!ywasz swoje !ycie jako odr)bne od natury i wszystkich innych ludzi,

 czy te! czujesz si) z nimi naprawd) po"#czona/y?

• Jak cz)sto czujesz si) jak jaszczurka? Czy potra%sz wyhodowa* sobie ogon?
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Czy robili%cie kiedy% pierniczki 
%wi#teczne, u!ywaj#c foremek do 

wycinania? Niewa!ne,
jakich u!yjesz sk$adników,

kiedy wyjmujesz je z piekarnika,
wszystkie wygl#daj#
dok$adnie tak samo.

#>#,/99

Paradygmat podobny jest do teorii, dnak 

troch& si& od niej ró"ni. Teoria to pomys$, 

który ma na celu wyja#nienie, w-jaki sposób 

co# dzia$a — przyk$adem mo"e by% teoria 

ewolucji Darwina. Teoria ma by% badana, 

udowadniana lub odrzucana, potwierdzana 

lub kwestionowana za pomoc! eksperymentów 

oraz rozwa"a. teoretycznych. Natomiast 

paradygmat jest zbiorem niewypowiedzianych, 

w-gruncie rzeczy nie#wiadomych za$o"e., 

których si& nie wery/kuje. Stanowi! one 

cz&#% naszego modus operandi, którego 

u"ywamy jako jednostki, jako naukowcy,

czy te" jako przedstawiciele spo$ecze.stwa.

Paradygmat nigdy nie jest podawany w w#tpliwo$*, 
poniewa! nikt tak naprawd) o nim nie my$li. Jest jak 
przys"owiowe ró!owe okulary, które mamy ca"y czas na 

nosie, i na wszystko przez nie patrzymy. Tak wygl#da rzeczywi-
sto$*, w której !yjemy. Wszystkie nasze wra!enia i wyobra!e-
nia przepuszczane s# przez taki w"a$nie %ltr, przez konstrukcj) 
poj)ciow# paradygmatu, który zawiera wszystko to, co uznaje-
my za oczywiste. Nigdy tego nie kwestionujemy — lub nawet 
nie zdajemy sobie z tego sprawy — a! do momentu, w któ-
rym zderzymy si) ze $cian# i nasze ró!owe okulary si) pot"uk#; 
wówczas nagle okazuje si), !e $wiat wygl#da inaczej
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Aby zrozumie&, jakie paradygmaty 
rz#dz# moim !yciem, najpierw 
obserwuj", w jaki sposób 
wykreowa$am ró!ne sytuacje. 
W trakcie tworzenia tego .lmu 
i'pisania tej ksi#!ki prze$ama$am 
pewien mój wielki nie%wiadomy 
paradygmat, ten, który kaza$ mi 
my%le&: „Nie jestem wystarczaj#co 
inteligentna!” Nigdy nie 
postrzega$am siebie jako osoby, 
która mog$aby zrozumie& 
któr#kolwiek z tych koncepcji. 
Oczywi%cie by$am do%& praktyczna 
i przebieg$a, zr"cznie szuka$am 
ró!nych sposobów na omijanie 
przeszkód w moim !yciu i dzi"ki 
temu odnios$am sukces. Nie by$am 
jednak oczytana. W pierwszym 
tygodniu kr"cenia .lmu Mark 
i'Will wr"czyli mi oko$o 20 ksi#!ek 
i powiedzieli „Zacznij czyta&, 
poniewa! b"dziesz musia$a zwróci& 
si" do tych naukowców i przekona& 
ich, !eby wyst#pili w naszym 
.lmie.” Troch" czasu up$yn"$o, 
zanim przesta$am sobie wmawia&, 
!e na pewno nie dam rady. To 
by$o moje zadanie — musia$am 
to zrobi&. Z chwil#, gdy tylko 
pozby$am si" ograniczaj#cych mnie 
przekona-, rzuci$am si" w wir pracy. 
Wprawdzie wci#! mnie one jeszcze 
czasami prze%laduj#, ale w takich 
przypadkach po prostu powtarzam 
sobie spokojnie: „Jestem genialna!”

#>#;0&5%

Paradygmat i systemy przekona%

Paradygmat mo!emy te! okre$li* jako system przekona(. Je$li 
kiedykolwiek próbowali$cie sprecyzowa*, jaki jest wasz system 
przekona(, jakie s# wasze warto$ci i w co wierzycie, dobrze 
wiecie, jakie to trudne. By* mo!e pewne sprawy, nad którymi 
$wiadomie si) zastanawiali$cie, nie okaza"y si) a! tak zawi"e  
— by* mo!e wierzycie w warto$* rodziny, przyja+ni, *wicze( 
%zycznych, zdrowej diety; by* mo!e jeste$cie w stanie poda* 
powody uzasadniaj#ce sensowno$* waszych pogl#dów poli-
tycznych, i tak dalej. Istniej# jednak dziesi#tki, a mo!e nawet 
setki nie$wiadomych przekona(, którym nigdy si) dok"adniej 
nie przyjrzeli$my, a które rz#dz# naszym !yciem z g")bokich, 
mglistych i s"abo o$wietlonych poziomów naszej $wiadomo-
$ci. Mog# to by* przekonania dotycz#ce naszej w"asnej warto-
$ci i kompetencji, albo na przyk"ad tego, czy ludziom mo!na 
ufa*, czy nie, które zosta"y zasiane w nas w dzieci(stwie i wci#! 
mog# wp"ywa* na nasze relacje ze $wiatem. 

Paradygmat jest niczym nie$wiadomy kulturowy system 
przekona(. /yjemy i oddychamy tymi przekonaniami, zgodnie 
z'nimi my$limy i dzia"amy.

Stary naukowy paradygmat ju& nie dzia"a

Niemal ka!dego dnia pojawiaj# si) nowe informacje naukowe, 
których klasyczny newtonowski model nie jest ju! w stanie wy-
ja$ni*. Teoria wzgl)dno$ci, mechanika kwantowa, wp"yw my$li 
i emocji na nasze cia"o, tak zwane „anomalie” typu postrze-
ganie pozazmys"owe, uzdrawianie moc# umys"u, widzenie na 
odleg"o$*, otrzymywanie informacji drog# channelingu, do-
$wiadczenia z pogranicza $mierci i przebywania poza cia"em  
— ich istnienie wskazuje na konieczno$* pojawienia si) innego 
modelu, nowego paradygmatu, który zawar"by wszystkie te fe-
nomeny w bardziej adekwatnej i pe"niejszej teorii, opisuj#cej 
sposób funkcjonowania $wiata.

Nie chodzi tu tylko o to, !e stary model nie wystarczy ju!, by 
odpowiedzie* na pytania, stawiane przez nowe kierunki bada(. 
Powa!niejsz# kwesti# jest fakt, !e stary model nie zrobi" zbyt 
wiele w sprawie uwolnienia ludzko$ci od cierpienia, biedy, nie-
sprawiedliwo$ci i wojny. Prawd) mówi#c, da"oby si) wykaza*, !e 
mechanistyczny model, który na d"ugi czas zdominowa" nasz 
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Zmiana paradygmatu mo!e 
równie! dotyczy& zwyk$ych, 

ludzkich spraw. Ten proces mo!e 
by& tak prosty, jak niespodziewane 

obudzenie si" rano we w$asnym 
$ó!ku i zdanie sobie sprawy 
z czego%, co nas dotyczy i co 

zawsze istnia$o, tylko po prostu 
przedtem nie byli%my tego 

%wiadomi. Oto przyk$ad. Odkry$em 
ostatnio jedn# z'przyczyn 

mojego niezaspokojonego 
g$odu wiedzy. Zrodzi$ si" on nie 
tylko z ciekawo%ci, lecz równie! 

z'wielkiego strachu. Pami"tam, !e 
jako dziecko ba$em si" wielu rzeczy. 

By& mo!e, szukaj#c sposobów 
walki z brakiem bezpiecze-stwa 

i pewno%ci, zdecydowa$em si" 
posi#%& jak najwi"cej wiedzy, aby 
móc zbudowa& „przewidywalny” 
model rzeczywisto%ci. Wydawa$o 

mi si", !e dzi"ki niej b"d" w stanie 
przewidzie& ka!d# ewentualno%&, 

która mog$a si" w moim !yciu 
pojawi&, powoduj#c ból. By$ 

to smutny stan rzeczy. /y$em 
w'ci#g$ym strachu, spowodowanym 

przez moj# interpretacj" ró!nych 
wydarze- z dzieci-stwa. Lecz 

ostatnio zda$em sobie spraw",
!e gdybym nie mia$ tych l"ków, 

nigdy nie pojawi$aby si" w moim 
!yciu ta obsesja wiedzy. Gdy tylko 
sobie to u%wiadomi$em, poczu$em 

ogromn# wdzi"czno%& za wszystkie 
te przykre do%wiadczenia.

Od tej chwili moja interpretacja 
przesz$o%ci zmieni$a si" ca$kowicie. 

To w$a%nie nazywam zmian# 
paradygmatu. Nowe spojrzenie na 

stare sytuacje.
#>#$'+(

sposób postrzegania $wiata, sprawi", !e wszystkie te problemy 
jeszcze si) pog")bi"y.

Konsekwencje paradygmatu newtonowskiego

Materialistyczny model rzeczywisto$ci ju! dawno przesta" 
by* „teori#”, lecz sta" si) trwa"#, niekwestionowan# podstaw# 
wszelkiego rodzaju pomys"ów i poszukiwa(. Od 400 lat wp"y-
wa on na kszta"t bada( naukowych oraz gotowo$* do uznania 
przez $wiat nauki, !e co$ jest mo!liwe, a co$ innego nie jest. 
Model ten mówi nam, !e wszech$wiat jest uk"adem mecha-
nicznym, zbudowanym z solidnych, trwa"ych „klocków” ma-
terii. Twierdzi on, !e co$ jest realne tylko wtedy, kiedy mo!na 
to zmierzy*, a zmierzy* daje si) jedynie to, co postrzegamy 
za pomoc# pi)ciu %zycznych zmys"ów, oraz ich przed"u!enia 
w'postaci mechanicznych urz#dze(. Zak"ada on równie!, !e je-
dynym warto$ciowym podej$ciem do zdobywania wiedzy jest 
odrzucenie wszelkich uczu* i subiektywizmu na rzecz postawy 
ca"kowicie racjonalnej i obiektywnej.

Taki sposób odnoszenia si) do $wiata sprawia, !e pe"nia 
ludzkiego !ycia ulega rozszczepieniu na cia"o i umys". Uczucia, 
intuicja, pasja i wyobra+nia zostaj# uznane za niewarte uwagi, 
natura uprzedmiotowiona, a cz"owiek postawiony ponad ni#. 
W tej wizji $wiata natura jest „zasobami”, które mo!na kontro-
lowa* i eksploatowa*, a nie organicznym !yj#cym systemem, 
który nale!y wspiera* i troszczy* si) o niego. 

Zgodnie z obecnym paradygmatem naukowym, !yjemy 
w' mechanicznym wszech$wiecie, który jest wszech$wiatem 
martwym. /yj#ca inteligencja mog"a go stworzy* i wprawi* 
w'ruch (wierzyli w to Newton i jego poprzednicy), lecz teraz 
jest on ca"kowicie mechaniczny i przewidywalny. Maj#c zestaw 
danych pocz#tkowych, otrzymamy wynik, który jest ostatecz-
ny i'stuprocentowo pewny. 

Nawet, je$li ruch planet jest przewidywalny, tak jak spadanie 
kamieni czy jab"ek, a funkcjonowanie przedmiotów w $wiecie 
materialnym i zale!no$ci mi)dzy nimi mo!liwe do wyliczenia 
(jak si) pó+niej przekonamy, %zyka kwantowa zakwestionowa"a 
ten punkt widzenia), to stwierdzenie, i! jest to równie! prawd# 
w' odniesieniu do !ycia ludzkiego, jest poni!aj#ce i' og"upiaj#-
ce. Dok#d prowadzi takie !ycie? Je!eli nie ma wolno$ci, i je-
!eli ka!dy nasz ruch jest ca"kowicie zdeterminowany, to o co 
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w' ogóle w !yciu chodzi? Nie ma w tym modelu miejsca dla 
$wiadomo$ci, duszy, wolno$ci ani mo!liwo$ci wyboru.

Nowy paradygmat

Cytuj#c s"owa doktora Je3rey’a Satinovera, „Wielu ludzi ratun-
ku przed zimn# i bezduszn# oboj)tno$ci# tej wizji $wiata szuka 
w %zyce kwantowej. Powodem, dla którego ludzie tego ratunku 
pragn# jest fakt, !e zimna i bezlitosna mechanistyczna koncep-
cja ma olbrzymi# moc. Nawet, je$li nie deklarujemy otwarcie, 
!e w ni# wierzymy, w olbrzymim stopniu wp"ywa ona zarówno 
na nasze !ycie, jak i na $wiatopogl#d, wyra!any przez nasz# 
cywilizacj).”

Wyobra+cie sobie, !e jeste$cie istotami mechanicznymi (wi-
dzieli$my wszyscy wystarczaj#co du!o %lmów fantastyczno-nau-
kowych, wi)c nie powinni$my mie* z tym problemu), które !yj# 
w ca"kowicie martwym $wiecie, gdzie wszystko jest pozbawio-
ne $wiadomo$ci i wra!liwo$ci, i ca"kowicie kontrolowane przez 
abstrakcyjne prawa zachowania. Jakie to uczucie? Jakie s# twoje 
uczucia do najbli!szych, teraz, kiedy jeste$ tylko maszyn#, kiedy 
wiesz, !e mi"o$* to tylko zbieg okoliczno$ci, przypadkowa reak-
cja chemiczna zachodz#ca w twoim mózgu, a jedyn# korzy$ci# 
z'niej wynikaj#c# jest ewolucja "a(cucha DNA? 

Czy w to w"a$nie wierzysz? Przecie! dok"adnie o czym$ takim 
opowiada nam wi)kszo$* naukowców. To ci sami ludzie, którzy 
mówi# ci, dlaczego niebo jest b")kitne, dlaczego twój samochód 
rano daje si) uruchomi* i dlaczego drzewa przetwarzaj# dwutle-
nek w)gla w tlen — a gdyby mieli wystarczaj#co du!y kompu-
ter, prawdopodobnie wyja$niliby ci te!, dlaczego akurat teraz tu 
siedzisz i czytasz t) w"a$nie ksi#!k). To wszystko jest wy"#cznie 
kwesti# warunków pocz#tkowych, z którymi „ty” (co i tak jest 
tylko iluzj#) nigdy nie mia"e$/a$ nic wspólnego.

Czy w to wierzysz?
Rzecz jasna my$lenie o nas samych jako o istotach czysto 

mechanicznych przychodzi nam z trudno$ci#, a to dlatego, !e 
nimi nie jeste$my. Nikt nie jest. Wszyscy czujemy, !e mamy 
$wiadomo$* i dusz) — albo mo!e, !e jeste$my $wiadomo$ci# 
i'dusz# — i !e dokonujemy wyborów. 

Czy! nie?… 
Tym oto sposobem znale+li$my si) na dnie króliczej nory, 

zwanej paradygmatem. Po lewej stronie jest !ycie, w którym 

Z klasycznego punktu 
widzenia jesteÊmy 

maszynami, a w maszynie 
nie ma miejsca na Êwiadome 
doznania. Nie ma znaczenia, 
czy maszyna umiera; mo˝na 

zabiç maszyn´ i wyrzuciç 
jà na Êmietnik … nie zrobi 
to ró˝nicy. JeÊli tak w!aÊnie 
dzia!a Êwiat, to ludzie b´dà 
si´ dok!adnie w ten sposób 
zachowywaç. Lecz istnieje 
inny sposób postrzegania 
Êwiata, na który wskazuje 

mechanika kwantowa, 
sugerujàc, ˝e Êwiat nie jest 
mechanizmem zegarowym, 

lecz raczej organizmem 
˝ywym, w którym wszystko 
jest ze wszystkim po!àczone 
… poprzez przestrzeƒ i czas. 
JeÊli rozwa˝ymy t´ koncepcj´

z ca!kiem podstawowego 
punktu widzenia, zwiàzanego 

z moralnoÊcià i etykà, 
oka˝e si´, ˝e to, co myÊlimy, 

ma wp!yw na ca!y Êwiat. 
I w!aÊciwie to jest prawdziwym 

kluczem do zrozumienia 
powodu, dla którego zmiana 

sposobu postrzegania
Êwiata jest tak wa˝na.

 — dr Dean Radin 
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Dla mnie wielka zmiana
paradygmatu musi mie& zwi#zek

ze mn# (tutaj) i reszt# wszech%wiata 
(tam). Je!eli jeste%my tylko ma$ymi, 
nakr"canymi !o$nierzykami w tyka-

j#cym jak zegarek wszech%wiecie,
to dlaczego mia$oby nas obchodzi&, 
co si" dzieje poza nami? To w$a%nie 
nastawienie u$atwia ludziom zrzu-
canie innym bomb na g$ow", nad-

miern# eksploatacj" surowców natu-
ralnych i pozostawianie przysz$ym 
pokoleniom spustoszonego %wiata. 

Ale gdy tylko rozszerz" swe granice 
w czasie i przestrzeni, wszystko 

zaczyna wygl#da& inaczej. Oznacza 
to na przyk$ad, !e zamiast zostawia& 

%wiat$o na ca$# noc, poniewa! nie 
chce mi si" go zgasi&, zaczynam si" 

zastanawia& nad ilo%ci# w"gla lub 
oleju opa$owego, zu!ytego po to, by 

moja !arówka mog$a si" pali&. Na-
st"pnie zastanawiam si" nad ilo%ci# 
pracy w$o!onej w wyprodukowanie 
tego wszystkiego. Zastanawiam si" 

nad pow$ok# ozonow# i nad tym,
!e za trzy pokolenia mo!e ju! jej nie 

by&. To zadziwiaj#ce, !e ludzie s# 
w'stanie przez ca$y dzie- przejmo-

wa& si" swoim nast"pnym posi$-
kiem, jednak nie troszcz# si" o to, co 

inni b"d# jedli za 100 lat.
0osie, które pas# si" na mojej $#ce, 

id# od jednej k"pki ro%lin
do drugiej, nigdy nie zjadaj#c

WSZYSTKICH ziaren. 
Nie nosz# one równie! zegarków.

#>#,/99

jeste$my $wiadomymi istotami, wytyczaj#cymi samodzielnie 
nasze !yciowe $cie!ki; po prawej natomiast s# tylko jedynki 
i'zera, które w jaki$ sposób tworz# iluzj) naszego istnienia.

Sprzeciw establishmentu

Podobnie jak w czasach, w których !yli Kopernik, Newton 
i'inni szesnasto-i siedemnastowieczni pionierzy racjonalizmu, 
równie! i teraz konserwatywna cz)$* spo"ecze(stwa nie tylko 
zamyka si) na now# wiedz), ale i zaciekle si) jej przeciwstawia. 
Zwolennicy dominuj#cego paradygmatu okopuj# si) na swoich 
pozycjach i odmawiaj# wszelkich zmian. Kiedy$ wypróbowa-
n# metod# w"adz ko$cielnych by"o wysy"anie przeciwników na 
stos. W dzisiejszych czasach ludzie podobnego pokroju, chc#c 
rozprawi* si) z naukowcami, których pomys"y i' badania nie 
mieszcz# si) w aktualnie przyj)tych normach, wykorzystuj# 
w"adz) uniwersytetów, rz#dowych instytucji przyznaj#cych 
dotacje, oraz konserwatywnych mediów. Cho* teraz raczej nie 
robi# tego zagra!aj#c w bezpo$redni sposób !yciu tych post)-
powych naukowców, s# jednak w stanie zagrozi* ich 'rodkom 
utrzymania poprzez zwolnienie z pracy, odmow) awansu czy 
zatrudnienia na etacie, wstrzymanie dotacji, o$mieszenie b#d+ 
sarkazm.

Amit Goswami widzi w tym wszystkim nadziej). Uwa!a on, 
!e opozycja niekoniecznie jest czym$ z"ym. „Opozycja ma za-
wsze co$ znacz#cego do powiedzenia. Nikt nie ma w zwyczaju 
ignorowa* czego$ ca"kowicie tak d"ugo, jak d"ugo uwa!a, !e s# to 
niewiele warte bzdury, a !eby wyeliminowa* bzdury, wystarczy 
pobie!na analiza. Lecz kiedy co$ nabiera znaczenia, a pobie!-
ne badania nie ko(cz# si) eliminacj# problemu, wtedy w"a$nie 
usztywniamy si) i chcemy wykluczy* t) drug# osob), postawi* 
poza nawiasem — poniewa! jest ona zbyt niebezpieczna! Opi-
nia, !e ‘alternatywni’ naukowcy maj# si) ju! czym pochwali*, 
wywiera silny wp"yw na $wiat naukowego establishmentu. Dla-
tego w"a$nie polaryzacj) stanowisk mo!na uzna* za doskona"# 
oznak) tego, !e do czego$ ju! doszli$my.”
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Ewolucja naukowych paradygmatów

Paradygmaty maj# to do siebie, !e si) zmieniaj#. Szczególnie 
w nauce, która jest przedsi)wzi)ciem nieustaj#cym, i w któ-
rej nowe pokolenia bazuj# na dokonaniach swych poprzedni-
ków, paradygmat wiedzy ewoluuje w miar), jak okazuje si), !e 
dawniejsze pogl#dy by"y b")dne lub niekompletne. Rzecz# naj-
wspanialsz# w nauce jest to, !e wci#! posuwa si) ona naprzód! 
Niepowstrzymanie, czasem spokojnie — a czasem w$ród zgie"-
ku i wrzasków — tworz#c nowe pogl#dy i nowe struktury na 
bazie starych. 

Czasami powszechnie przyj)ty model staje na drodze nowo 
odkrywanej wiedzy, a wtedy dochodzi do zderzenia, po któ-
rym stary model odchodzi poturbowany, ust)puj#c miejsca 
nowemu niezale!nie od tego, czy odbywa si) to przy wsparciu, 
czy na przekór ludziom sprawuj#cym w"adz).

Dr Hagelin opisuje ów proces w taki sposób:
„W post)pie nauki mo!emy wyró!ni* kolejne etapy zrozu-

mienia, etapy ewolucji wiedzy. Ka!dy z nich wnosi swój w"asny 
pogl#d na $wiat, w"asny paradygmat, w obr)bie którego ludzie 
funkcjonuj#, w obr)bie którego powstaj# nowe rz#dy i narody, 
spisywane s# konstytucje, zak"adane instytucje i tworzony jest 
system edukacji. -wiat ewoluuje od paradygmatu do paradyg-
matu, zgodnie z post)pem wiedzy. Ka!da epoka ma swój w"a-
sny charakterystyczny pogl#d na $wiat, swój specy%czny para-
dygmat, a'ka!dy z nich prowadzi ostatecznie do nast)pnego.”

PARADYGMAT PARADYGMATÓW

Podobnie jak wielu innych progresywnych naukowców, 
William Tiller odczu$ bezpo%rednio skutki zderzenia czo$o-
wego dwóch paradygmatów, spotykaj#c si" z dyskryminacj# 
ze strony kó$ konserwatywnych. Mówi on: „No dobrze, skoro 
przeprowadzili%my eksperymenty na temat wp$ywu intencji 
na %wiat .zyczny, a ich wyniki okaza$y si" solidne …'dlaczego 
nauka si" w to nie anga!uje? To naprawd" smutne. Wi"kszo%& 
naukowców tak zabarykadowa$a si" wewn#trz konwen-
cjonalnego paradygmatu i konwencjonalnych sposobów 
postrzegania %wiata, !e zbudowali wokó$ siebie wi"zienie. 
Je%li dostarczy& im eksperymentalnych danych, burz#cych 

Uwa˝am, ˝e najbardziej 
radykalnà tendencjà 

naszych czasów jest zmiana, 
dokonujàca si´ w naszym 
wspólnym postrzeganiu 

wszechÊwiata — od myÊlenia 
o nim jako o martwym, 
a˝ do doÊwiadczania go 

jako ˝ywego. Uznajàc, ˝e 
wszechÊwiat jest ˝ywy, a my 
sami nieustannie zasilani 

jesteÊmy jego ˝yciem, 
zaczynamy zdawaç sobie 
spraw´ z wi´zi, która !àczy 
nas ze wszystkim, co ˝yje.

Ta ÊwiadomoÊç …
oznacza nowy sposób 
rozumienia zwiàzków 

pomi´dzy nami a Êwiatem 
i pokonuje g!´bokie poczucie 

oddzielenia, którym 
naznaczone

by!o nasze ˝ycie.
 — Duane Elgin 
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ich wyobra!enia, robi# uniki, staraj#c si" zatuszowa& te fakty 
i' wmie%& je pod dywan. Nie pozwol# na publikacj" takich 
informacji. B"d# usilnie blokowa& wszelkie %rodki przekazu, 
aby nie dopu%ci& do upublicznienia tego, co niewygodne. Tak 
si" niestety dzieje, i chyba zawsze tak to wygl#da$o. Ludzie 
maj# tendencj" do postrzegania %wiata w wygodny dla siebie 
sposób. Nowe rzeczy s# niewygodne, poniewa! zmuszaj# do 
zmiany sposobu my%lenia.”

Tiller wyja%nia, jaki jest wa!ny powód, dla którego obecny 
paradygmat nauki musi si" zmieni&: „W obowi#zuj#cym dzi% 
paradygmacie nie ma miejsca dla !adnych przejawów %wia-
domo%ci, intencji, emocji, umys$u czy ducha. Nasze badania 
wykazuj#, !e %wiadomo%& mo!e mie& bardzo znacz#cy wp$yw 
na .zyczn# rzeczywisto%&, a to oznacza, !e w ko-cu musi doj%& 
do zmiany paradygmatu — zmiany uwzgl"dniaj#cej istnienie 
%wiadomo%ci. Struktura naszej wizji wszech%wiata musi si" 
rozszerzy& poza granice uznanego obecnie porz#dku i pozwo-
li& %wiadomo%ci wkroczy&.”

Zmiana osobistego paradygmatu

Trwaj#ca obecnie zmiana paradygmatu ma miejsce nie tylko 
w'nauce. Rozszerza si) ona równie! na !ycie spo"eczne i'wywie-
ra silny wp"yw na nasz# kultur). Mo!liwe, !e najwa!niejsza 
zmiana, jaka teraz zachodzi, dotyczy naszego !ycia osobiste-
go. W ci#gu ostatnich kilku dekad wiele tysi)cy, a mo!e nawet 
milionów ludzi, przesz"o dramatyczn# transformacj) syste-
mów warto$ci, przekona( oraz sposobów odnoszenia si) do 
$wiata i'do siebie nawzajem.

Dlaczego tak si) dzieje? Jedn# z przyczyn jest to, !e ludzie 
zdali sobie wreszcie spraw) z faktu, !e na ko(cu ich po$cigu za 
szybszymi samochodami, wi)kszymi domami i nowymi buta-
mi na ka!dy dzie( roku jest tylko pustka — ta sama pustka, 
któr# starali si) wype"ni* maj#tkami i %nansowym sukcesem. 
Materialistyczny pogl#d na $wiat mówi: wi)cej pieni)dzy to 
lepsze !ycie. Ale skoro pustka pozostaje, mimo !e wszystkie 
konsumpcyjne cele zosta"y osi#gni)te, wniosek nasuwa si) 
prosty: materialistyczne za"o!enie jest b")dne. 

Inny powód? Je!eli nowy paradygmat trafnie g"osi, !e 
wszech$wiat jest !yw# istot#, której cz)$ci# jeste$my my sami 
i nasze my$li, i planety, i wszystkie subatomowe cz#stki, to 
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konieczno$* powstania nowego pogl#du na $wiat stanie si) 
przyczyn# swojego w"asnego zaistnienia. Pomys", !e to my 
sami tworzymy nowy paradygmat, mo!e by* zwyk"# ludz-
k# arogancj# (który to ju! raz?…) G"odny organizm zawsze 
poszukuje po!ywienia. Jeste$my cz)$ci# tego organizmu, tak 
samo jak planety, nasze my$li oraz cz#stki subatomowe. Poszu-
kujemy nowych $cie!ek, poniewa! wiemy, !e to sprawa !ycia 
lub $mierci.

Miejsce, w którym !yjemy, nie jest zbyt komfortowe. Ska-
!ona woda, zanieczyszczone powietrze. Przeludnienie konku-
ruj#ce z g"odem oraz broni# rozmiarów aktówki, która potra% 
zniszczy* ca"e miasto. Ta lista ci#gnie si) w niesko(czono$*. 
Dr Candace Pert twierdzi, !e: „Cia"o zawsze b)dzie chcia"o si) 
uzdrowi*.” Zatem je$li nasza rzeczywisto$*, zarówno %zyczna 
jak i nie%zyczna, jest jednym wielkim organizmem — jak suge-
ruje to „nowa %zyka” — to rzeczywisto$* ta w"a$nie próbuje 
uzdrowi* si) sama. Pod wp"ywem tego impulsu powstaj# ca"-
kiem nowe koncepcje $wiata, na przekór starym, które teraz 
walcz# o przetrwanie.

Czym jest równowaga?
Nasz# de%nicj# rzeczywisto$ci.
Kto jest równowag#? My sami.



Zastanów si! nad tym przez chwil!…

• Jaki paradygmat rz#dzi twoj# rzeczywisto$ci#?

• Jakiego koloru s# twoje okulary? (te $wiadome i te nie$wiadome) 

• Jak odkry* nie$wiadome okulary?

• Jaki paradygmat dominuje na $wiecie?

• Czym ró!ni si) on od twojego w"asnego paradygmatu?

• Jaka jest mi)dzy nimi zale!no$*?

• Czy $wiadomo$* spo"eczna jest paradygmatem?

• Czy magazyn People3 jest paradygmatem?

• Czy Biblia jest paradygmatem?

• Czego wymaga"aby od ciebie zmiana paradygmatu?

• Jaki jest twój nowy paradygmat?

• Czy jest to twój nowy paradygmat, czy mo!e nowy globalny paradygmat?

• Je$li naprawd) jeste$my zmutowanymi maszynami,

 to… czy mo!esz si) zakocha* w swoim tosterze??… 

3) (Przyp. red.) — patrz strona 270


