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Wprowadzenie (krótkie powtórzenie)
To, jak pomóc dziecku wspiąć się na znacznie wyższy poziom postrzegania świata, jak sprawić
żeby stało się człowiekiem myślącym, jest czymś, co rozumie obecnie zaskakująco niewielu ludzi.
Przekonywałem się o tym wiele razy! Wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje, nie jest jednak celem tej
książki, gdyż ogromna większość tomu 1 została temu poświęcona. Jeśli miałbym „skondensować”
takie wyjaśnienie do jednego zdania, to trzeba by stwierdzić, że jest to ogólnie projekcją
klasycznych ograniczeń kulturowych danej epoki. Ludzie ze średniowiecza też biologicznie
niewiele różnili się od nas, ale jednak próba wyjaśnienia im ograniczeń świata średniowiecznego
mijałaby się z celem. Bez pokazania tego w sposób, który by nimi wstrząsnął, niewiele byśmy
osiągnęli. Dzisiejsza sytuacja jest do tego bardzo podobna. Stwarza ona iluzję niepokonywalnych
barier, ale jest to ograniczenie iluzoryczne tak samo, jak np. średniowieczne wyobrażenia świata.
Z wymienionego powodu rodzice rzadko mają pojęcie jak duży przeskok można uzyskać na
polu obdarzania dziecka zdolnością do rozwoju, co wynika wprost z faktu, że szkoła nie jest
ukierunkowana na uczenie samodzielnego myślenia, a sami rodzice też są obarczeni jej
ograniczeniami. Z tego samego powodu, jak też z uwagi na fakt, że najwięcej można tu zrobić
poprzez bezpośrednie rozmowy z dzieckiem, szkoła prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie w
pełni sprostać temu wyzwaniu. Sami rodzice mają tu największe pole do popisu. W trzecim
rozdziale wykażę na przykładach jak duże, ale wszystko po kolei...
Na razie konieczne jest zrozumienie co w obecnym systemie kształtującym dziecko jest złe oraz jak
wielkie ograniczenia rozwoju ów system zaszczepia. W związku z tym powtarzam w tym rozdziale
większą część ostatniego rozdziału z tomu 1 (który uważam za prawdziwą perełkę w całej serii
„Instrukcji przebudzenia”, bo nie wytyka on takich czy innych błędów, ale dostarcza rozwiązań o
charakterze fundamentalnym i będących bramą do przyszłości, a to jest w tym świecie i w obecnych
czasach rzadkością).
Bo samo kwestionowanie to żadna sztuka! Prawdziwym osiągnięciem jest dawanie rozwoju w
sytuacji ogólnocywilizacyjnego zastoju, w którym nikt nawet o rozwój nie pyta. Naprawdę jest to
fundament całej transformacji naszego świata... Nie chodzi tu tylko o dzieci, ale o klucz do całej
przyszłości naszej planety, bo braku właściwej edukacji nie da się zastąpić żadnym substytutem, ani
żadną iluzją. Jest to więc niejako klucz do wszystkiego... Zamieszczony poniżej fragment
wspomnianego rozdziału z tomu 1 został pozbawiony odnośników do źródeł (które w tomie 1 są) i
zawiera tylko najważniejsze opisy. Jest to konieczne wprowadzenie do fundamentów rozwoju, ale
przeznaczone oczywiście tylko dla tych, którzy tego tomu nie czytali. Dalsze rozdziały tej książki
są już całkowicie nowe. Ale zacznijmy od owego powtórzenia, zajmującego całą pozostałą część
tego rozdziału:
Już pisałem, że Ziemia widziana oczami cywilizacji znacznie ją wyprzedzających, jest dla nich
niepojętym ewenementem, bo ludzie nie rozumieją skąd rozwój się w ogóle bierze. Nie rozumieją o
co tu chodzi, nie są w stanie zaproponować modyfikacji systemu – a już na pewno nie takiej, która
wynikałaby np. z porównania różnych modeli. Rzadko zwracamy na to uwagę, chociaż na dobrą
sprawę widać to na każdym kroku. Mnie najbardziej razi to, że w okresie kryzysu, nawet gdy
sygnały były bardzo złe, żaden polityk nie próbował wyjść z czymś takim jak strategia ogólnego
rozwoju. Jałowość życia wewnętrznego posunięta do absurdu... Podaję przykład uzasadniający
wspomnianą, radykalną tezę o braku zainteresowania źródłami postępu w tym zakresie:
W wydanej przed laty książce „Źródła kreatywności – nowe spojrzenie” zawarłem autentycznie
nowe spojrzenie na źródła rozwoju, zwłaszcza dzieci, moim zdaniem mogące dać bardzo dużo.
Chodzi tu o to, że opisane przeze mnie czynniki, wynikające zwłaszcza z porównania
„kreatywnych” społeczeństw ze społeczeństwami zastoju (a więc chociażby kultura) w ogóle nie
pojawiają się w pracach psychologów na temat kreatywności. Nie mówi się o źródłach ciasnych
horyzontów, opisywanych np. przez Plejadan... Pojawiające się we wspomnianych publikacjach
dywagacje na temat związku tańca z kreatywnością są po prostu żenujące. Jeśli więc sami
„eksperci” tych fundamentów rozwoju w ogóle nie widzą, nie zastanawiają się w jakim świecie
żyją, to jest to całkiem jednoznacznym oskarżeniem naszego świata. Dopiero wtedy człowiek

naprawdę dowiaduje się, że żyje w Nowym Średniowieczu! Próba jakiejkolwiek rozmowy mija się
z celem.
Zanim książka „Źródła kreatywności – nowe spojrzenie” się ukazała, postanowiłem włożyć sporo
wysiłku również w jej nagłośnienie. Między innymi wybrałem czasopismo, stosunkowo
wysokonakładowe (50 tys. egz.), adresowane do rodziców dzieci w wieku szkolnym, w którym
zamieściłem półstronicową reklamę owej książki. Pół strony pozwoliło na wyliczenie atutów mojej
publikacji... Efekt reklamy był jednak dokładnie żaden, jako że w miesiącu, w którym się ona
ukazała, sprzedało się łącznie kilkanaście egzemplarzy – w całym kraju. Być może wspomniana
teza odnosi się nie tyle do ludzi w ogóle, co do mam, bo podejrzewam, że to głównie one widziały
reklamę... Być może widzą one kreatywność inaczej niż mężczyźni, aczkolwiek nie wydaje mi się
możliwe, żeby była to aż taka różnica. Raczej skłaniam się ku poglądowi, że świadczy to jednak o
naszej cywilizacji jako takiej.
Dopiero taki przykład z pewnym dramatyzmem uzmysławia regularnie wspominany w instrukcjach
Plejadan, czy w cytowanym w tomie 1 Trzecim Testamencie, „brak duchowości”, bo w moim
odczuciu odsłania on w jakimś sensie brak zdolności do wejrzenia w istotę człowieczeństwa.
Wydaje mi się, że właśnie tak należy rozumieć ten brak duchowości. Chodzi tu o to, że w gruncie
rzeczy nie ma refleksji nad tym dlaczego nasz świat jest taki, jaki jest – a bez tego trudno sobie
wyobrazić jakikolwiek postęp. Pewną analogię stanowi tu stwierdzenie Plejadan, zawarte w książce
„Family of light” [str. 44 wyd. ang.]:
„Żyjecie dziś w świecie, w którym nie chcecie wiedzieć, nie wspominając już o potrzebie wiedzy o
tym, co dzieje się wokół was. Zrzekliście się mocy myślenia i nie wiecie nawet jak myślenie
powstaje.”
A jeszcze co do rozwoju dzieci przy kompletnym braku refleksji nad ich kreatywnością, to taka
„ślepota duchowa” wydaje mi się czymś obrzydliwym. Bez żadnej przesady kojarzy mi się ze
zwyczajną hodowlą ludzi, ale to już dygresja osobista, na marginesie. Ludzie zagonieni, zapatrzeni
w świat iluzji, nie widzą, że są coś dzieciom winni! Niniejszy rozdział uważam więc za element
programu pomocy, który jest naszemu światu autentycznie potrzebny, choć na razie w ogóle nie
widzi on tej potrzeby.
Oczywiście duchowość to bardzo wiele rzeczy (to też empatia dla innych form życia, pewne
składniki świadomości i kultury), jednak w moim odczuciu różnice pomiędzy ludźmi a wyższymi
formami inteligencji są najbardziej rażące właśnie w percepcji cywilizacji jako systemu. Właściwie
należałoby to sformułować nieco inaczej: różnica polega na tym, że oni taką percepcję mają, a
ludzie nie. Bez tego trudno zaś pojąć rolę samej edukacji. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego
wszystko to jest tak ważne:
W różnych zapowiedziach wielokrotnie pojawia się przekaz, jakby zastrzeżenie – że przeskok
będzie możliwy, ale warunkiem tego jest istnienie jakichś „zaczątków”, niejako przyczółków, w
oparciu o które proces będzie mógł się rozwijać. Zmiany na świecie mogą zostać wzmocnione
przez czynniki „odgórne”, jednak propozycje rozwiązań muszą już istnieć w naszym świecie –
nawet takie, które dotychczas pozostawały niezauważone. Jest to warunkiem powodzenia całego
Planu. Podkreślany jest przy tym fakt, że otrzymamy pomoc, ale nie powinniśmy ulegać iluzji, że
ktoś będzie rozwiązywał nasze problemy za nas, bo w ostatecznym rachunku zależy to głównie od
nas samych. Musimy po prostu pokazać, że dojrzeliśmy do przejścia na wyższy poziom.
Jak zatem możemy na tym polu osiągnąć jak najwięcej?
Jest chyba oczywiste, że ludzie przywykli do dotychczasowego świata będą mieli poważne
trudności z włączeniem do swego myślenia nowych pojęć i przestawieniem się na zupełnie nowe
tory. Do tego będzie potencjalnie zdolne dopiero nowe pokolenie. Dlatego właśnie najważniejszą
rzeczą jest właściwe (czyli inteligentne) ukierunkowanie dzieci, jeśli w ogóle zmiany mają mieć
sens. Polecam w tym względzie myśl wyrażoną kiedyś przez Maxa Plancka, przez jeden z
najwybitniejszych umysłów XX wieku:
„Nowe idee zostają w końcu zaakceptowane nie dlatego, że ludzie się do nich przekonują, ale
dlatego, że wymierają, a nowe pokolenie dojrzewa już z nimi oswojone.”
Ogromna większość ludzi nie będzie w stanie przestawić się na nowy sposób myślenia, bo nawet

nie rozumie, że sposób myślenia może być inny. Może zmienić się forma, ale treść się nie zmieni.
Przez to dawna epoka będzie w nich żyła nadal i w formie ograniczeń, które zbiorczo można
nazwać kulturowymi, będą ją do pewnego stopnia przekazywać swoim dzieciom. Pewne cechy, nad
którymi już dawno przestaliśmy się zastanawiać, będą temu sprzyjać:
• Z wiekiem zdolność do analizowania i przyswajania informacji spada, zwłaszcza wraz z
wejściem w rutynę pracy, to znaczy po zakończeniu nauki. Nie tylko dlatego, że czysto
biologiczne zdolności słabną, ale – przynajmniej ja mam takie wrażenie – ponieważ ludzie
uważają stagnację za stan normalny. Przyzwyczajają się do niej.
• Niewielu ludzi aktywnie dąży do rozwoju siebie i rzadko można spotkać się z opiniami,
które nie byłyby zapożyczone. Brak percepcji korzyści, jakie może dawać inwestowanie w
rozwój (bo też samodzielnie trudno osiągnąć jakiś przeskok jakościowy, trzeba by tu
wkroczyć właściwie w nowy świat). Ludzie, którzy pozwolili, aby ukształtowały ich
oderwane od rzeczywistości i w ogromnej większości beztreściowe media, niestety nie mają
tu większych szans. Nie są w stanie dokonać percepcji i analizy informacji. Aby była
jasność: wyliczenie to służy pokazaniu, że wcale nie chodzi tu o brak inteligencji, że
wszystko zależy od czegoś innego, niż ludzie zwykle sądzą.
• Począwszy od okresu dojrzewania z grubsza 90% zachowań jest w taki czy inny sposób
zdeterminowane biologicznie, a więc zunifikowane i przewidywalne – w przypadku
ogromnej większości ludzi, co jest istotnym obciążeniem dorosłych. Czasem mam wrażenie,
że dorośli w przeważającej większości nie chcą przyjmować informacji burzących ich
schematy, natomiast dzieci jednak lubią przyswajać nowe rzeczy, zwłaszcza pobudzające ich
wyobraźnię. Lubią eksplorację nowych dróg.
Dzieci nie mają większości wspomnianych obciążeń (o ile ich się im nie zaszczepi) i przede
wszystkim nastawione są na pozyskiwanie nowych informacji. Są one ciekawe świata i w gruncie
rzeczy każda zabawa jest ukierunkowana na uczenie się myślenia. Niestety, w przeciwieństwie do
szkoły, która myślenia wcale nie uczy – pomijam tu już fakt, że niektórzy nauczyciele powinni być
poddawani testom na inteligencję (o ile szkoła ma w ogóle uczyć myślenia). Moje wspomnienia z
czasów szkolnych przywołują po prostu schemat sztywności umysłów nauczycielskich,
wytrenowanych w powtarzaniu w kółko tego samego. Jeśli są to dziesięciolecia takiego treningu, to
mam wrażenie, że można mówić o skutkach nieodwracalnych. Co prawda, pozycja Polski w
rankingach edukacyjnych rośnie, ale trzeba też pamiętać, że rośnie ona na tle państw, które przecież
nie są wzorcami rozwoju. 5 grudnia 2007 r. do teczki, w której gromadziłem notatki, na podstawie
których m.in. ten rozdział powstał, włożyłem wycinek z artykułu opublikowanego tego dnia. Jest to
wywiad z członkami polskiego zespołu PISA, zajmującego się oceną naszego systemu edukacji na
tle świata. Oto wymowny fragment [jak wspomniałem, pełna lista źródeł znajduje się w tomie 1]:
„[część odpowiedzi na pytanie o nauki przyrodnicze] – Gorzej z interpretacją, czyli myśleniem
krytycznym, naukowym. Polskie nastolatki są gorsze niż średnia. Mają dużo wiadomości, ale nie
potrafią ich użyć do zrozumienia świata. Najgorzej zaś jest z rozpoznawaniem zagadnień
naukowych, czyli stosowaniem rygorów myślenia takiego, jak np. w eksperymentach. Polskie
nastolatki nie potrafią ocenić, jakich informacji im brakuje, są bezradne wobec problemów.
- Coś z tego wynika dla szkoły?
- Widać, że szkoła nie uczy zadawania pytań i eksperymentowania, gorzej – zabija ciekawość.”
Powyższa opinia nie jest bynajmniej odosobniona:
„Dzieci są naturalnie ciekawe świata. Szkoła powinna tę ciekawość zaspokajać, ale polska
edukacja nie tylko nie realizuje tego zadania, ale i skutecznie tłumi w dzieciach pęd do wiedzy. (...)
Tylko wiedza zdobyta dzięki wewnętrznej motywacji, wynikającej z ciekawości i zainteresowań, jest
wiedzą trwałą.”
Zapamiętajmy to ostatnie zdanie! A oto inny, wart zauważenia cytat, opisujący wagę tego problemu
(z „Polityki”, z 4 IX 2010 r.):
„W zasadzie wszystkie dzieci cieszą się, że pójdą do szkoły i mają wysoką motywację do nauki, ale
nastawienie to szybko się zmienia. Ponad połowa polskich uczniów deklaruje, że nudzi się w szkole,
a z roku na rok ich liczba rośnie nawet o kolejne 10% (badania z 2009 r. prof. Janusza

Czapińskiego). Niemieccy uczniowie (dane z 2008 r.) wśród rzeczy, których najbardziej nie lubią,
szkołę wymieniają na drugim miejscu, tuż za dentystą.
Powszechny w cywilizowanym świecie system edukacyjny został tak zorganizowany, że nauka nie
jest ani przyjemna, ani efektywna. Jeśli w najbliższych latach nie zmienimy systemu edukacji, to
za kilkanaście lat my Europejczycy będziemy szyć T-shirty dla Chin – twierdzi niemiecki badacz
mózgu Manfred Spitzer. (...)
Otaczający nas świat jest fascynujący, a natura z niebywałą przemyślnością rozwiązała wiele
problemów. Jednak w podręcznikach na próżno szukać jakiejkolwiek fascynacji. (...) Zamiast
reprodukować nieprzetworzone, a więc często niezrozumiałe informacje o tym, jak odżywiają się
rośliny, można zacząć lekcję od pytania: jak drzewu, które widać przez okno, udaje się
przetransportować wszystkie składniki odżywcze aż do samego wierzchołka? Pozwolić uczniom na
spekulowanie i szukanie możliwych rozwiązań. Największą siłą ludzkich mózgów jest zdolność
abstrahowania reguł z otaczających nas informacji i zjawisk. Niczego nie robimy chętniej i lepiej,
twierdzą neurobiolodzy. Uczniom nie trzeba wpychać wiedzy do głów, trzeba im jedynie stworzyć
odpowiednie warunki, a sami będą chcieli poznawać świat, bo to leży w ludzkiej naturze. Dzisiejsza
struktura systemu edukacji blokuje tę naturalną skłonność.”
Moje, przedstawione dalej uwagi, mogą się wydawać wypływające z całkiem nieuzasadnionej,
pozornie naiwnej wiary w zdolność naszego świata do autokorekcji. A przecież to, że utrzymywanie
dotychczasowego modelu edukacji jest drogą ku katastrofie, powinno być oczywiste... Do
stwierdzenia tego jak ulał pasuje myśl wyrażona niemal sto lat temu przez znanego pisarza i
wizjonera, Herberta George'a Wellsa: „Historia ludzkości coraz bardziej staje się wyścigiem
pomiędzy edukacją a katastrofą.”
Szczególnie jednak warto podkreślić, że współcześnie na ograniczenia istniejącego modelu edukacji
wskazywał chociażby autorytet tej miary, co profesor Bogdan Suchodolski, przez wielu uważany za
najwybitniejszego polskiego eksperta w tej dziedzinie. Zacytowana poniżej charakterystyka
problemu jest o tyle ciekawa, że jest to fragment prawie nieznanego referatu – spisanego z taśmy
magnetofonowej i wydrukowanego metodą powielaczową. Jest to opis, który bez przesady można
nazwać wizjonerskim, świadczący wręcz o geniuszu autora (pogrubienia moje). Warto przeczytać te
słowa uważnie:
„Niedawno zmarły przewodniczący Klubu Rzymskiego, Aurelio Peccei, napisał w książce pt.
„Przyszłość jest w naszym ręku” te słowa: „przyszłość albo będzie efektem wielkiego odrodzenia
kulturowego, albo nie będzie jej wcale”. Zaczynamy sobie uświadamiać, iż tradycyjna koncepcja
wychowania jako adaptacji, związana z daną rzeczywistością cywilizacyjną i daną mentalnością
ludzką uformowaną przez doktrynę postępu, nie tylko nie wystarcza w tych nowych warunkach, ale
staje się czynnikiem niebezpiecznego konserwatyzmu, blokującego nową, potrzebną świadomość.
(...) Jednak niestety, trudno stwierdzić by ta obiektywna potrzeba nowej orientacji wychowania była
uświadamiana przez administrację oświatową, a także przez nauczycieli i rodziców. (...)
Ten konformistyczny konserwatyzm uniemożliwia dostrzeżenie i zrozumienie najważniejszej dla
współczesnej pedagogiki prawdy, iż wychowanie młodego pokolenia dla przyszłości nie może mieć
charakteru przystosowania go do współczesnego stanu cywilizacji, lecz musi być przygotowaniem
do uczestnictwa w działaniach zmierzających do odnowienia i reorientacji tej cywilizacji.
Wychowanie młodzieży dla przyszłości świata nie może być przysposobieniem dla jutra, które
miałoby być prostą kontynuacją dnia dzisiejszego. Musi być przygotowaniem dla innego, nowego
jutra świata. (...) Jeśli mamy kształtować postawę opartą na przekonaniu, iż przyszłość od nas
zależy i nasz udział może naprawić bieg rzeczy zmierzający ku katastrofie, potrzebna nam jest i
będzie pedagogika inna niż tradycyjna.
Spróbujmy pokrótce określić jej główne zasady. Dotyczyć one powinny przede wszystkim
kształcenia intelektualnego. Wprawdzie z bogatych tradycji tego kształcenia wydobyć i zachować
możemy bardzo wiele, ale akcent spoczywać głównie musi na elementach i orientacjach nowych. A
więc nawiązując do ostatniego raportu Klubu Rzymskiego „No limits to learning”, chodziłoby o
uczenie się innowacyjne. W raporcie tym poddano krytyce powszechnie stosowane uczenie się
służące podtrzymywaniu istniejącej rzeczywistości i postulowano takie uczenie, które by pozwalało

przewidywać przyszłość naszych działań i odpowiednio je kształtować. Wskazywano, iż ludzkość
uczyła się dotychczas zawsze z klęsk nieprzewidywanych, uczyła się przez szok. Obecnie powinna
się uczyć planując i przewidując. Charakteryzując ten postulowany typ uczenia się, powinniśmy
zwrócić uwagę na cztery sprawy. Chodzi o pojęcie, przede wszystkim, twórczości [kreatywności] i
pojęcie myślenia alternatywnego. (...)
W szkole współczesnej nie ma miejsca na szukanie i proponowanie odpowiedzi na najważniejsze
pytania życia. Istnieje wręcz nawet niechęć do problematyki wartości, obawa, że wszelka próba w
tym zakresie jest rodzajem propagandy, indoktrynacji, manipulowania. (...) Wiem dobrze jak
niechętny, a nawet wrogi, jest stosunek administracji oświatowej, wielu rodziców, nauczycieli i
pedagogów także do tej koncepcji wychowania, jako siły mającej współdziałać z dążeniami do
naprawy nowoczesnej cywilizacji.”
Także inni naukowcy, wybitni pedagodzy, wprost mówili o konieczności stworzenia systemu
oświaty opartego na innej niż dotychczas kulturze:
„W poszukiwaniu propozycji, które wychodzą naprzeciw temu, co E. Laszlo nazywa „rewolucją ku
solidarności, sprawiedliwości i harmonii”, są tzw. alternatywne kultury i związane z nimi doktryny
intelektualne (np. psychologia humanistyczna, teorie D.C. McLuhana, M. Marcuse'a „rewolucja
rozumu” itd.). Twórcy i zwolennicy tych koncepcji, a także ludzie, którzy wybrali świadomie nowe
wzorce życia, wyrażają przekonanie, że społeczeństwa „postindustrialne” utraciły swój sens
społeczny, zdezintegrowały osobowość człowieka jako jednostki ludzkiej i ogromnie zawęziły jego
horyzonty [pogrubienie – I.W. Dalsze pogrubienia pochodzą od autora]. (...)
Podstawą nadziei przyspieszania transformacji świadomości społecznej – w ciągu ostatnich
dziesiątków lat – jest analiza różnego rodzaju szoków, z jakimi świat ma do czynienia. Lecz taka
droga „uczenia się” jest pełna napięć i wstrząsów społecznych, dramatycznej rywalizacji i
nieprzewidywalnych do końca konsekwencji, jest drogą prób i błędów, od której ludzie chcą się
wyzwolić. Jednym z możliwych sposobów zapobieżenia gwałtownemu narastaniu świadomości
poprzez szoki jest, zdaniem E. Laszlo, konstruktywne wykorzystanie zidentyfikowanych grup ludzi,
charakteryzujących się rozwiniętą już szeroko „świadomością globalną” i nowym humanizmem;
grupy te są awangardą rewolucyjnego przekształcania sposobów myślenia człowieka i stanowienia
przez niego celów.”
Kwestie uwarunkowań rozwoju, w tym „kulturowe i społeczne”, powoli zaczynają jednak docierać
do elit – wyraźnie stwierdził to profesor Grzegorz Kołodko, gdy w programie telewizyjnym mówił
o Forum Gospodarczym w Krynicy (latem 2012 r.).
Czy jednak jest w ogóle szansa, że przy braku równie potężnego wstrząsu, jak np. wojna, ludzie
zrozumieją samą konieczność głębokich zmian? Piszę o tym wszystkim tylko dlatego, iż jestem
przekonany, że w gruncie rzeczy nie będzie po prostu innego wyjścia. Zmiany są przesądzone.
Cytując wypowiedź pewnego „obserwatora” mogę jedynie powtórzyć jego pytanie: „czy rodzaj
ludzki tak bardzo nienawidzi swej przyszłości, że pragnie ją unicestwić?” Przecież są to „tylko”
zmiany w ludzkiej psychice, nie wymagające dużych inwestycji...
Poza wspomnianymi wcześniej głosami, dającymi się słyszeć w różnych rozmowach podczas
Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2012 roku, jednym z autorytetów wzywających obecnie do
głębokich przemian, właśnie takich jak proponowane w tym rozdziale, jest profesor Łukasz Turski z
UKSW w Warszawie. Jest on bez wątpienia jednym z najwybitniejszych polskich naukowców
współczesnych, i podobnie jak nieżyjący już prof. Suchodolski, jest zarazem orędownikiem zmian
głębokich, zmian fundamentów cywilizacji zachodniej. Wiosną 2012 r. wypowiedział się
następująco (pogrubienia pochodzą ode mnie):
„Najważniejszym problemem stojącym przed nami przez najbliższe lata jest zmiana polskiej szkoły.
(...) Musimy przemyśleć na nowo jak w XXI wieku powinna działać szkoła. (...) Coś jest fatalnego,
że nie tylko nauczyliśmy się wyłącznie konsumować, ale że w ogóle przestaliśmy myśleć o tym, że
każdą rzecz, którą mamy w kieszeni, z której korzystamy, trzeba zrobić. Oduczamy się robić pewne
rzeczy. (...) Bez tego się cywilizacja, prędzej czy później, rozsypie. (...) Możemy stworzyć z Nowej
Edukacji motor cywilizacyjnego rozpędu Polski!”
Przy innej okazji prof. Turski stwierdził równie dobitnie:

„Zderzyliśmy się ze ścianą, nasza cywilizacja zaczyna być zagrożona, bo następnego kroku
cywilizacyjnego bez zawczasu przygotowanego zaplecza już nie uczynimy. I stanie się tak na nasze
własne życzenie, bo nie będzie już żadnego okupanta, którego będzie można o to winić.”
(Pogrubienie również było moje).
Kontynuuję więc opis nowych możliwości, jakie da zmiana fundamentów kulturowych...
Problem edukacji, a ogólniej: problem stagnacji, jest o tyle na czasie, że kryzys w Europie zbiega
się w czasie z pogłębieniem problemów w Stanach Zjednoczonych i w efekcie będziemy mieli do
czynienia z czymś, co media będą nazywać kryzysem globalnym, choć w rzeczywistości nie będzie
to klasyczny kryzys, lecz załamanie pewnego modelu gospodarczego (opartego na globalizacji),
zapewne nawet i modelu społecznego. Takie zjawisko nie wystąpiło jeszcze nigdy w historii, zatem
niewątpliwie stanie się ono, po pewnym czasie, silnym bodźcem szokowym, owocującym
bezprecedensowym naciskiem na przeprowadzenie zmian cywilizacyjnych. Już teraz eksperci
mówią o nacisku na innowacyjność społeczeństw, oparciu się na wytwórczości, a nie na
„gospodarce wirtualnej”, więc kierunek zmian stopniowo, lecz wyraźnie się już zarysowuje. Nawet
dziecko byłoby w stanie zdać sobie przy tym sprawę z faktu, że załamanie wielu społeczeństw
zachodnich wytworzy jeszcze silniejszy bodziec. Nastąpi dramatyczny zwrot i tak jak dotychczas
jedynym odniesieniem jest obecny fundament i nikt nie wykracza poza istniejący horyzont, to po
owym zwrocie stanie się coś odwrotnego – nikt nie będzie już się odwoływał do dotychczasowego
fundamentu, gdyż nie będzie już do czego się odwoływać. Będzie to upadek Nowego
Średniowiecza.
W sumie: nacisk na opisane tu sprawy będzie nie epizodyczny, ale będzie miał równie „systemowy”
charakter. Będzie się jeszcze zwiększał w miarę upływu czasu, ponieważ prawie każdy mieszkaniec
Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych będzie czuł na własnej skórze, że możliwości
dotychczasowego modelu wyczerpały się. Innymi słowy, proces transformacji będzie przyspieszał, i
to niezależnie od sygnałów płynących „z góry”. Właśnie od opisanych tu, względnie tanich działań,
w największym stopniu zależy czy znajdziemy się na bocznym torze, czy wytyczymy nowy szlak.
Na razie rozumie to niewielu, ale jednak zarysowuje się pozytywny trend.
W listopadzie 2011 r. odbył się np. w Warszawie VI Kongres Obywatelski, tym razem pod hasłem
„Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku?”. Na stronie internetowej Kongresu dr Jan Szomburg
napisał, w charakterze wstępu: „Polska i Polacy stoją wobec wielkiego przewartościowania. Świat,
w którym żyjemy, ulega na naszych oczach zasadniczej zmianie” (wytłuszczenie oryginalne!).
Problem jest więc zauważany jakby coraz wyraźniej... Trzeba mieć tu na uwadze, że w czasach
załamywania się cywilizacji wiele części świata pogrąży się w otchłani, natomiast – jak już
stwierdził profesor Turski – to właśnie edukacja stanie się podstawowym motorem rozwoju,
określającym przyszłość danego kraju. Może być to atut wręcz strategiczny. Szok kulturowy obali
starą kulturę, ale potrzebna będzie też strategia wprowadzenia nowej, nowego stylu myślenia, a tego
przecież nie zrobi telewizja!
Oczywiście nie każde dziecko jest konstruktywne i otwarte w równym stopniu, to zależy od szeregu
czynników, ale generalnie rzecz biorąc nową rzeczywistość będą w stanie przyswoić i później
rozwinąć głównie one. Oczywiście jeśli dorośli, z którymi będą mieć kontakt w trakcie rozwoju,
będą w stanie im w tym pomóc, a rodzice będą w ogóle skłonni wprowadzić swe dzieci w nową
epokę. Aby mogli oni podejmować takie decyzje, będą musieli najpierw zrozumieć czym będzie ta
epoka, a to będzie odbywało się powoli i z trudem. Jedną z najlepszych motywacji do
zaakceptowania zmian kulturowych będą, jak sądzę, konkretne, przedstawione w tomie 1 przykłady
z historii, które pokazują, że można osiągnąć o wiele więcej, niż ludzie sobie dotychczas
wyobrażali (zresztą nigdy wcześniej nie opisane tak szeroko – nie tylko u nas, ale w ogóle na
świecie), gdyż w odróżnieniu od hermetycznych prac pedagogów, przykłady takie są w stanie
każdego skłonić do refleksji. Bodaj po raz pierwszy uzmysławiają one, że nawet dziesięciokrotne,
czy dwudziestokrotne przyspieszenie nie jest abstrakcją, ale możliwą do wyobrażenia alternatywą.
Dziecko (niektóre dzieci) bardzo absorbuje kwestia jak świat jest zbudowany i dlaczego pewne
rzeczy się dzieją, z czego wynikają, i z tego względu bardziej niż dorosły jest skłonne dostrzec
kwestię rozwoju – najwyraźniej niepojętą dla dotychczasowych pokoleń. W każdym razie dzieci nie

powinny mieć większych problemów z przestawieniem się na zupełnie nowe tory, jakie wskaże
transformacja. Strategię takiej drogi w dużej mierze można zbudować w oparciu o analizę
konkretnych błędów obecnego systemu, jednak trzeba mieć na uwadze, że w historii było też wielu
wybitnych pedagogów czy filozofów, którzy pozostawili nam całkiem sporo wskazówek, tyle że
obecnie zapomnianych...
Kiedyś, dosyć przypadkowo, dostałem napisaną jeszcze przed drugą wojną światową, bardzo
obszerną książkę p.t. „Historia wychowania” S. Kota. Zabrałem ją w podróż na przysłowiowy
koniec świata i muszę przyznać, że często całe godziny spędzałem na jej lekturze, zamiast na
wypadach w teren. Byłem zaskoczony jak wiele ciekawych, ponadczasowych wniosków, można w
tej dziedzinie wyciągnąć z historii. To właśnie wtedy przedstawiony tu temat na dobre mnie
zaabsorbował. Zaznaczyłem np. poniższy fragment, dotyczący reformy oświatowej z XVIII wieku,
jednak wyraźnie ponadczasowy:
„Żaden z polityków ubolewających nad moralnym rozkładem i upadkiem umysłowym owej doby nie
próbował szukać zaradzenia złemu na drodze wychowania; brak im było nie tylko potrzebnej do
tego energii, ale przede wszystkim brak zrozumienia jak potężna może być rola szkoły i edukacji w
życiu społecznym i narodowym. „Dajcie mi w ręce wychowanie ludzkości, a przemienię świat” –
wyraził się raz wielki filozof niemiecki Leibnitz.”
Jest oczywiste, że musi się zmienić sam cel istnienia szkoły. Chodzi o to, żeby przede wszystkim
uczyła ona myślenia. Nie może być dopasowywania faktów do teorii, nie może być wielu innych
rzeczy. Ilu nauczycieli fizyki mieszając cukier w herbacie podczas długiej przerwy zastanawiało się
dlaczego, chociaż jest on cięższy od wody, zbiera się w środku wiru? – a to jest bardzo poważna
blokada. Nie chodzi mi tu o to, że nie znali odpowiedzi na to pytanie, ale że nie stawiali go. Jakby
nie byli w stanie takich podstawowych pytań formułować (krótkie wyjaśnienie dla humanistów:
chodzi o to, że jest to sprzeczne z zasadą siły odśrodkowej, jedną z podstawowych rzeczy, jakich
uczy się w szkole). Na tym kuriozalnym przykładzie widać chociażby, że szkoła tworzy tak
wyraźne i powszechnie działające bariery, że nawet sami nauczyciele nie są w stanie przed nimi
uciec, ani nawet ich dostrzec.
Nie chodzi jednak o to, żeby przekazywanie wiedzy zastąpić jakąś abstrakcją. Tak może sądzić
tylko ktoś, kto powyższych ograniczeń nie rozumie. Po pierwsze: najpierw nauka czytania, pisania i
sztuki wyciągania wniosków z obserwacji, a dopiero na drugim planie reszta (a gdyby to zależało
ode mnie, to wprowadziłbym przedmiot „nauka o rozwoju”, już w szkole podstawowej, chociaż
godzinę tygodniowo). Po drugie: całkiem prosta metodyka poglądowa mogłaby tu zdziałać cuda –
dzieci są często wnikliwymi obserwatorami i dla niektórych byłaby to wspaniała przygoda. Dajmy
im przynajmniej szansę życia w świecie autentycznym!
Jak wspomniałem, z moich obserwacji życiowych wynika, że im starsi są ludzie, tym trudniej im
przyjmować nowe fakty do wiadomości, natomiast dzieciom przychodzi to względnie łatwo
(przynajmniej niektórym). Może nawet w tym sensie bliżej im do człowieczeństwa? Piszę to, bo już
dzięki takim refleksjom każdy chyba intuicyjnie nawet wyczuwa, że sama natura dzieci stanowi tu i
szansę, i podpowiedź Czasem obawiam się jednak, że są to wszystko wyzwania, którym szkoła nie
będzie w stanie sprostać, a nawet, że w ogóle się do tego nie nadaje – ale zobaczymy, może ludzie
znajdą rozwiązanie. Może pojawią się np. inicjatywy oddolne, niekoniecznie oparte na szkole?
No, ale dosyć tych nieco może zbyt chaotycznych dygresji... Trzeba postawić sobie w końcu
konkretne pytanie: jaki jest w ogóle nasz cel? Na podstawie opisu zarówno ogólnych ograniczeń
naszego świata, jak i zacytowanych wcześniej krytycznych opinii o dotychczasowej edukacji, staje
się jasne, że przede wszystkim chodzi o zastąpienie nieco mechanicznego „kodowania umysłów”
przez coś niemal odwrotnego – przez tworzenie warunków do rozwoju umysłowego. I to on
powinien być nadrzędnym celem. A więc nie zmuszanie do zapamiętywania gotowych odpowiedzi,
ale uczenie zdolności do samego zadawania pytań i umiejętności zastanowienia się na czym dany
problem polega. Tak to wygląda w dużym uproszczeniu, bo w rzeczywistości prawdziwy postęp
uzyskamy dopiero, gdy będzie to jednym z kilku elementów „budujących” rozwój. Ważne jest
oczywiście też stworzenie warunków do rozwoju samodzielnego, bo szczerze mówiąc tylko to jest
prawdziwym rozwojem...

W oparciu o takie kryteria można, wbrew pozorom, wyobrazić sobie strategię, która z łatwością
doprowadziłaby do znacznego przyspieszenia rozwoju dzieci i otwarcia ich na szerszą
rzeczywistość (znacznie ciekawszą rzeczywistość!). Problem w tym, że, jak wspomniałem, nie
bardzo nadawałaby się ona do zastosowania w szkołach – przede wszystkim dlatego, że szkoła nie
byłaby w stanie realizować mniej czy bardziej indywidualnego podejścia do dziecka. Jako podstawę
strategii potraktowałem angażowanie dziecka w twórcze, inteligentne rozmowy, odwołujące się do
jego aspiracji i ciekawości tego świata oraz bardzo skutecznie rozszerzające horyzonty. Na razie
brzmi to nieco abstrakcyjnie i nie pokazuje wyraźnych korzyści, ale znacznie lepiej prezentuje się
na podanych dalej przykładach.
Od razu uprzedzam, że sam tego nie wymyśliłem, w istocie rdzeń koncepcji jest pomysłem...
Sokratesa (i innych filozofów greckich). Sporo ciekawego materiału na ten temat znalazłem w
książce niemieckiego autora i wybitnego pedagoga, Hansa-Ludwiga Freese, która w Polsce ukazała
się pod tytułem „Nasze dzieci są filozofami”. Jeśli ktoś ma dziecko i chciałby samodzielnie
spróbować takiego podejścia, to w każdym razie książkę tę zdecydowanie polecam. W istocie,
poniżej prezentuję (jako ukoronowanie niniejszej książki i wręcz sporej części całej mojej
dotychczasowej pracy!) konkretną strategię Nowego Renesansu. Wątek poszerzających horyzonty
rozmów filozoficznych z dziećmi jest jednym z trzech jej zasadniczych filarów.
FILAR PIERWSZY:
Zagadnienie poruszone przez wspomnianego profesora Freese jest nie tylko fascynujące, ale też
najlepiej chyba ujął on korzyści wynikające z zaproponowanej tu metody. Pozwolę sobie więc na
nieco dłuższe niż zwykle cytaty z uwagi na tzw. „wyższe dobro społeczne”. Prof. Freese
wykorzystał, jak to sam określił, „naturalną zdolność dzieci do zadawania fundamentalnych
pytań”, tak potrzebną nam w obliczu nowych wyzwań. Pominę tu przykłady licznych konkretnych
rozmów prowadzonych przez autora, i przez innych, z dziećmi, gdyż musiałbym wtedy zacytować
dosyć znaczną część tej publikacji. Pragnę jedynie przemycić kilka ważnych refleksji, koniecznych
dla ujrzenia przedstawionych przeze mnie problemów we właściwej perspektywie. Autor pisze [str.
38 i 140]:
„Odwagę wejścia z dziećmi w dialog poruszający trudne problemy o ogólnoludzkim wymiarze, na
które jako dorośli też nie mamy gotowych odpowiedzi, oraz gotowość by poruszać się niejako na
tym samym co dzieci poziomie, okazali najpierw pedagodzy reformujący system nauczania w szkole.
W trakcie reform zmierzających do odnowy kulturowej i społecznej, prowadzonych w okresie
przełomu XIX i XX wieku, pedagodzy szukali nowych dróg, opartych nie na autorytarnym sposobie
nauczania, lecz na dialogu, w którego centrum będzie dziecko. Herman Nohl tak wypowiada się na
temat „dziecięcej formy” nauczania początkowego: „Tym, co kieruje, jest pytanie dziecka, nawet
jeśli nauczyciel wyznaczył sobie pewien określony cel lekcji. Dziecko, które myśli o wiele bardziej
metafizycznie, niż się wydaje dorosłym, powoli zaczyna rozumieć, że Ziemia jest jedną z wielu
planet, to jest, że nie istnieje we Wszechświecie jakieś 'u góry' ani 'u dołu', zaczyna pojmować
tajemnicę nieskończoności, cud życia, godne uwagi prawa rządzące światem, władzę liczb (...) czy
problem moralnej wolności itd. Kto doświadczył filozoficznego zdziwienia dzieci podczas takich
lekcji (...) zna ich możliwości na niwie filozofii”. (...)
Moi współpracownicy i ja przekonaliśmy się, że już dzieci dziesięcioletnie z całym poświęceniem i
bystrością, której wymaga to zadanie, potrafią sprawnie budować hierarchie pojęć i w bardzo
krótkim czasie opanowują, bawiąc się przy tym, wszystkie logiczne sposoby wnioskowania. Już w
roku 1930 (...) psycholog Ehrisman pisał, że jego własne dzieci, poczynając od czwartego roku
życia „uważały wyciąganie wniosków za zadanie zajmujące i ciekawe”, a przy tym dokonywały
zdumiewających osiągnięć.”
I coś w rodzaju ogólnej charakterystyki takiej „rozwojowej” rozmowy, autorstwa samego Kanta:61
„Gdyż jeśli ktoś chce zbadać umysł kogoś innego, może się to dokonać nie inaczej, jak tylko w
dialogu, w którym nauczyciel i uczeń na zmianę pytają i odpowiadają. Nauczyciel kieruje poprzez
pytania tokiem myślenia swego ucznia w ten sposób, że tworzy sprzyjające warunki dla zrozumienia
pewnego pojęcia, przytaczając konkretne przykłady; jest jak położna, pomagająca urodzić się
myślom ucznia; uczeń natomiast, który ma przy tym świadomość, że sam potrafi myśleć, powoduje

swoimi pytaniami zwrotnymi (sygnalizującymi niezrozumienie albo wątpliwości dotyczące
przytoczonych przez nauczyciela zdań), że nauczyciel sam się uczy (...) jak zadawać właściwe
pytania.”
Dalej Freese zawarł ciekawą opinię innego wybitnego filozofa, Karla Jaspersa:
„Kto zechciałby zebrać takie przykłady myśli dzieci, ten przekonałby świat o istnieniu bogatej
filozofii dziecięcej. Zarzut, że dzieci mogły to wcześniej zasłyszeć od rodziców czy innych osób, nie
zasługuje na poważne traktowanie. Zarzut, że dzieci te w późniejszym życiu przestają filozofować i
że ich wypowiedzi z czasów dzieciństwa mogły być przypadkowe, oznacza niedostrzeganie faktów!
Dzieci wykazują często cechy geniuszu, które w dorosłym życiu zanikają. Jest tak, jakbyśmy z
upływem czasu popadali w niewolę konwencji i opinii, rozmaitych tabu i oduczyli się zadawania
pytań, przez co tracimy prostotę i naturalność dziecka. Dziecko jest jeszcze otwarte na tym etapie
swego rozwoju, czuje, widzi i pyta, co wkrótce, niestety, zaniknie.”
I parę ważnych przemyśleń samego autora wspomnianej książki:
„Nigdy nie dość stawiania sobie wysokich wymagań pod względem precyzji języka i ostrości myśli.
Jeżeli jednak żądalibyśmy tego wszystkiego od dziecka, prawdopodobnie straciłoby ono
zainteresowanie rozmową obwarowaną tak wieloma obostrzeniami, a razem z tym spontaniczność i
swobodę myślenia. Rozumie się też samo przez się, że nie wolno nam stosować wobec dzieci
żadnych chwytów retorycznych, by zapewnić sobie nad nimi przewagę.
Chociaż dorośli nie mają w dyskusji filozoficznej z dziećmi pozycji uprzywilejowanej, mogą – choć
nie wprost – wpływać na dzieci tak, że szanse powodzenia tej rozmowy wzrosną. Prowadzący
dyskusję powinien starać się jak najmniej bezpośrednio kierować przebiegiem rozmowy,
podsumowując w regularnych odstępach to, co do tej pory udało się ustalić, lub zachęcając, by
zrobił to ktoś z dyskutantów. Zadaniem prowadzącego jest podtrzymywanie rozmowy pytaniami,
wskazówkami czy informacjami, korygowanie kierunku rozważań, zgłaszanie wątpliwości natury
formalnej czy dotyczących samej materii dyskusji. Innymi słowy, powinien on czynić wszystko, co
konieczne, by rozmowa przebiegała na możliwie najwyższym poziomie. Przede wszystkim dzieci
muszą doświadczyć tego, co Karl-Philipp Moritz w swoim „Neues ABC-Buch” („Nowy
elementarz”) wyraził w ten prosty sposób: „Myślenie jest rzeczą przyjemną” (...)
W rozmowach z dziećmi przekonujemy się ciągle, że idee i treści, które dotąd wydawały nam się
proste, komplikują się, kiedy chcemy wyrazić je w prostych słowach, a sprawy i poglądy, które
wydawały się oczywiste, nagle oczywiste być przestają. Konieczność jasnego i zrozumiałego
wyjaśnienia rzeczywistości bezlitośnie obnaża wszystkie niejasności naszych poglądów.
Najpewniejszym sposobem sprawdzenia czy rzeczywiście wszystko do głębi rozumiemy, jest
wyjaśnienie tego dziecku. Dzieci zazwyczaj wyczuwają dobrze – jeśli nie zraziła ich jeszcze
przemądrzałość dorosłych i jeśli nie nauczyły się jeszcze przyjmować wszystkiego „na wiarę” –
wszelką arogancję i udawanie. W końcu w baśni Jana Christiana Andersena „Nowe szaty króla” to
właśnie dziecko odważyło się zawołać głośno: „Król jest nagi!”.
Przy całej powadze, która towarzyszy rozważaniu problemów filozoficznych, nie trzeba zapominać,
że zajęcie to może być inspirujące, ciekawe, radosne i pełne niespodzianek. Dzieciom odpowiada
szczególnie bawienie się jakąś myślą, myślenie pełne fantazji i atmosfera współzawodnictwa,
właściwe rozmowom filozoficznym.”
Dalej autor podał przykład tematu inspirującego do rozszerzania horyzontów:
„Odniosłem wrażenie, że wyrobienie sobie pierwszych zapatrywań w tak życiowo ważnej sprawie,
jaką jest szczęście osobiste, było dla dzieci w jakimś stopniu odnalezieniem samych siebie i
uczeniem się myślowego panowania nad problemami, jakie niesie życie. Jestem pewien, że
zajmowanie się już w dzieciństwie takimi niebanalnymi problemami, jak opisane wyżej, nadaje
egzystencji młodego człowieka określoną głębię i poszerza jego świadomość o nowe aspekty. Poza
tym trudno przypuścić, by ta część dzieci i młodzieży, która zaznała radości płynącej z
samodzielnego myślenia i która doświadczając różnych dróg i możliwości myślenia nauczyła się
otwartego traktowania problemów, łatwo mogła paść ofiarą światopoglądowej indoktrynacji lub w
przyszłości popadła w dogmatyzm i nietolerancję.”
Sam nie mam dzieci, niestety, ale kilka razy zdarzyło mi się prowadzić takie rozmowy z dziećmi

znajomych. Wkładałem w to sporo wysiłku, chcąc zweryfikować wyobrażenia co do sensu tej
„drogi”, która wydawała się tak obiecująca. Muszę przyznać, że za każdym razem efekty były
zaskakujące. Zwłaszcza uderzyły mnie: entuzjazm i ciekawość dzieci, chęć angażowania się w takie
rozważania i dziwienia się światem, ostro kontrastujące z ich nastawieniem do szkoły. Jeśli chodzi
o tematy „transcendentalne”, czyli rozszerzające horyzonty, to najlepszym pretekstem było moje
wprowadzenie, a następnie dyskusja, przed pokazem obiektów astronomicznych przez teleskop. Ja
już byłem zmęczony, a dzieci nadal emanowały entuzjazmem. Połączenie dyskusji z późniejszym
ujrzeniem obiektów na własne oczy zapewniło zaś trwały efekt – inspirację. Ciekawy efekt
wywoływała zwłaszcza wzmianka o dziesiątkach milionów lat, przez którego światło biegło do ich
oczu z widzianych przez okular galaktyk – widać było zadumę, dzieci próbowały sobie to
wyobrazić – i w efekcie pewnie długo pamiętały to, co zobaczyły. Gdyby tylko ludzie z
Ministerstwa Oświaty mogli się temu przyjrzeć! Nie było czasu, żeby rozwijać powyższy wątek, ale
taki, przykładowy temat, niejako sam mógłby wygenerować kolejne tematy do dyskusji, chociażby
dotyczące miejsca Ziemi we Wszechświecie, czy nawet inne zagadnienia filozoficzne. Przy
powyższym podejściu zapewne też wzbudziłyby one zainteresowanie.
Ogólnie wygląda na to, że zwyczajnie nie ma innej drogi do rozwoju świadomości, niż myślenie
indywidualne. Nie da się tego w żaden sposób obejść! Wydaje się to banałem, ale jednak dla
twórców systemu oświaty, czy różnych dogmatyków, położenie nacisku na rozwój myślenia jest
cały czas dosyć poważną barierą...
FILAR DRUGI:
Jest jeszcze jeden, ciekawy sposób na rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia u dzieci.
Sposób, który stanowi idealne uzupełnienie podejścia przedstawionego na kilku poprzednich
stronach. Jest to tzw. „Problem-based learning” (PBL), względnie „Process-based learning”. Jest to
coś, co już się sprawdziło, zresztą po przeczytaniu poniższej charakterystyki korzyści staną się
oczywiste. Cytowane poniżej „instrukcje” pochodzą od wybitnych specjalistów:
„Najlepszym sposobem nauczenia się czegoś przez uczniów jest doświadczanie problemów
stanowiących wyzwania w nauce oraz dróg myślowych i innych działań towarzyszących ich
rozwiązywaniu. Prowadzi to do stworzenia warunków do autentycznego uczenia się, opartego na
własnym badaniu. PBL jest w tym przypadku potężnym narzędziem, dzięki któremu realny problem
staje się kontekstem pozwalającym uczniom na dogłębne badanie, dochodzenie do prawdy i
samodzielne ustalanie jaka wiedza jest im potrzebna (Chekly 1997).”
Oraz:
„W uzupełnieniu do (...) przyczynkowych sugestii, które można włączyć do każdego programu
nauczania: uczenie się na problemie [problem-based learning – PBL], czy uczenie się
wyprowadzone z problemów, reprezentuje większe przesunięcie paradygmatów i
przewartościowanie dotychczasowych metod [Jest to alternatywne wychowanie intelektualne, czyli
coś, czego w naszym świecie tak bardzo brakuje. W tym przypadku chodzi o zastąpienie „wbijania
uczniom czegoś do głowy” przez danie im możliwości uczenia się z wniosków wyciąganych
samodzielnie – I.W.]. (...)
Proces taki polega na rozbiciu uczniów na grupy i „podaniu” im nie do końca określonego
problemu, z pewną informacją, ale nie taką, żeby od razu rozpracowali dany przypadek. Zespoły
powinny omawiać co wiedzą, a czego nie wiedzą, tak, aby móc określić „rdzeń” zasobu informacji,
jaki muszą pozyskać, a następnie określić jak podejść do rozwiązania problemu. Po zebraniu
informacji i rozwinięciu jednego lub kilku rozwiązań problemu, zespoły powinny zaangażować się
w samoocenę. Aby było to efektywne, uczenie oparte na analizie problemu (PBL) powinno być
procesem interaktywnym – pomiędzy uczniami a nauczycielami – i nie powinno opierać się na zbyt
dużej uprzedniej lekturze. Nauczyciele powinni pełnić rolę osób ukierunkowujących proces uczenia
się zespołu, względnie jako „trenerzy intelektualni”, a nie jako autorytatywne źródła wiedzy.
Trzymanie się tej roli przewodnika i opieranie się pokusie kierowania uczniów ku takim czy innym
rozwiązaniom jest kluczem do skuteczności tej metody. (...)
Brak precyzyjnego określenia problemu na wstępie jest kluczowym aspektem PBL, który różni tę
metodę od podejścia tradycyjnego. W typowych klasach uczniowie otrzymują do rozwiązania

problemy, po tym, jak zostali nauczeni informacji mających zastosowanie do nich, co stwarza
mylące wrażenie, że problemy pojawiają się tylko w warunkach, gdzie wszystkie informacje
potrzebne do ich rozwiązania są już dostępne. W przypadku PBL (...) zadanie nauczenia się jest
odwrócone, aby odzwierciedlić proces uczenia się i rozwiązywania problemów w prawdziwym
życiu. (...) To uczeń, a nie nauczyciel, bierze na siebie główną odpowiedzialność za to czego się
uczy i jak. Nauczyciel jest „przewodnikiem na uboczu” czy trenerem intelektualnym, w
przeciwieństwie do przyjmowanej dotychczas roli mędrca, formułując pytania stanowiące
wyzwania dla sposobu myślenia uczniów oraz pomagając ukształtować samodzielnie kierowany
proces uczenia się, tak że poszukiwanie znaczenia staje się osobistą konstrukcją uczącego się.
Rozumienie pojawia się poprzez kolektywne, samodzielnie ukierunkowane, autentyczne uczenie się
– charakteryzujące się fazami: określania problemu, jego rozwiązywania, powtarzania [procesu
dochodzenia do prawdy] i samooceny. Właśnie to, jak twierdzi Barrows (1997) odróżnia prawdziwe
nauczanie typu PBL od podobnie nazywanych metod różnego rodzaju, jakie są stosowane w
procesie nauczania.”
„Problem-based learning” to droga do osiągnięcia bardzo dużego postępu, droga wręcz kluczowa –
fundament. Wymaga ona jednak ważnego uzupełnienia, jakby dodatkowej fazy przygotowawczej –
czyli Filaru Pierwszego wspomnianego wcześniej. Chodzi mianowicie o to, że możliwości
wyciągania wniosków i tworzenia nowego nie biorą się oczywiście z niczego! Wcale nie jest to
tylko kwestia wyobraźni (jak sądzą ludzie nazywani specjalistami od kreatywności, którzy chcą
osiągnąć cele na tym polu przez naukę rysunku czy muzyki, co jest amatorstwem w najczystszej
postaci i oczywiście... nic nie daje!). Pokazuje to przy okazji, że ci „kreatywni” eksperci również
nie rozumieją tego, co jest podstawą rozwoju człowieka i cywilizacji.
Dziecko osiągnie znacznie ciekawsze wyniki, jeśli podejście typu PBL będzie szło w parze z
przekazywaniem mu po pierwsze wiedzy o świecie, jednak przede wszystkim z uświadamianiem
istnienia różnych alternatyw w myśleniu i w zdobywaniu informacji. Dopiero jeśli to
połączymy z podejściem typu PBL, zapoczątkujemy prawdziwą rewolucję. Jest to trudne, bo
wymaga od osoby przekazującej to dziecku pewnych horyzontów, jednak jest mimo wszystko
czymś osiągalnym. Innymi słowy: wprawdzie wyniki stosowania metody PBL już w jej
dotychczasowej formie okazały się być przełomowe, to jednak profesjonalne przygotowanie
uczniów, czy ogólnie – dzieci – do takiego podejścia, uprzednia zmiana kultury percepcji
informacji, może ten wynik jeszcze znacząco polepszyć. A to są właśnie cytowane nieco wcześniej
rozmowy filozoficzne, czy inaczej rozmowy o kwestiach fundamentalnych. Jest oczywiste, że
dzieci, które doświadczyły takiego podejścia, myślenia otwartego, będą w stanie o wiele lepiej
poradzić sobie z uczeniem się typu PBL, niż uczniowie ze zwykłej szkoły, kodującej klasyczne
schematy. Zapewne będę widzieć problemy jakby szerzej i w bardziej elastyczny sposób będą do
nich podchodzić. Będą też bardziej skłonne do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
Amerykanie mają na coś takiego określenie „force multiplier” – jeden czynnik zwielokrotnia
działanie drugiego... Przemyślane połączenie obu ostatnich metod, dodatkowo połączenie ich z
uświadomieniem uwarunkowań rozwoju, może, w moim odczuciu, dać potężniejszy efekt, niż
wszystko to, co znamy z historii naszej cywilizacji. Może być to model rozwoju, jakiego jeszcze
nie było. To wszystko jest w naszym zasięgu i wcale nie wymaga wielkich inwestycji. Wprawdzie
system szkolnictwa jako taki może przystosowywać się do nowej rzeczywistości powoli, ale już
różne inicjatywy oddolne nie będą obciążone w taki sposób i nie będzie żadnej wyraźnej bariery na
drodze do osiągnięcia wyników w krótkim czasie. Zapewne w taki sposób przetarty zostanie szlak...
Ciekawą i nieco zaskakującą informację uzupełniającą na temat powyższej części Strategii Nowego
Renesansu znalazłem niedawno w książce znanego brytyjskiego badacza UFO, Timothy'ego Gooda,
w której krótko opisał on system oświaty rzekomo stosowany przez pewną grupę obcych istot (nie
znając oczywiście mojego opisu, pierwotnie opublikowanego przed ukazaniem się jego książki).
Powyższa grupa obcych istot została określona jako W56. Proszę zwrócić uwagę, że analogie do
powyższego „Filara Drugiego” są na tyle uderzające, iż w istocie można mówić o jednej i tej samej
strategii. Podaję to jako ciekawostkę:
„Technika W56 jest prawie nie do odróżnienia od magii. „Bardzo rzadko oni cokolwiek wyjaśniają

– pisze Stefano w swej nowszej pracy zatytułowanej „Ich technika”, która ma zostać włączona do
drugiej książki poświęconej sprawie Amicizia – przez większość czasu korzystają z „maieutyki”, co
jest sokratycznym sposobem badania rzeczywistości, służącym wprowadzeniu ukrytych idei danej
osoby w sferę jasnej świadomości, gdy koncepcja nie jest prezentowana uczniom w gotowej postaci,
lecz jest (odkrywana) przez nich samych”.”
Wspomniałem o analogii do „Filara Drugiego”, chociaż wzmianka o metodologii sokratycznej
nawiązuje przecież w równym stopniu do „Filara Pierwszego”! Jeśli więc Oni wypracowali takie
podejście, to wydaje się mało prawdopodobne, żebyśmy byli w stanie wymyślić coś lepszego.
FILAR TRZECI:
Chodzi tu o krótko zasygnalizowane wcześniej „uświadomienie uwarunkowań rozwoju”. Mam na
myśli „naukę o rozwoju” jako przedmiot nauczania w szkołach – jak wspomniałem, chociaż
godzinę tygodniowo, jednak już w szkołach podstawowych, gdy uczniów tak fundamentalne
zagadnienie jeszcze interesuje. Chodziłoby zwłaszcza o wyjaśnianie kulturowych ograniczeń
rozwoju, czyli tak, jak zostały one przedstawione w tej książce (oczywiście językiem znacznie
bardziej przystępnym). Z drugiej strony musiałaby się pojawić percepcja cywilizacji w określonym
kontekście, czyli w odniesieniu do przeciwstawnych przykładów z historii. W przyszłości być może
będzie można to uzupełnić porównaniem różnych modeli cywilizacji pozaziemskich ☺. (…)
Pod koniec 2014 roku postanowiłem dodać jeszcze parę krótkich cytatów na zakończenie tej
książki, przede wszystkim dla podkreślenia tego co najważniejsze, czyli wagi edukacji z punktu
widzenia naszej przyszłości. Zapewne dla większości Czytelników jest to rzecz oczywista, ale
pozwoliłem sobie mimo wszystko „wesprzeć” to, co napisałem, gdyż po prostu nie da się przecenić
tej kwestii. Jest to ostateczny etap całego procesu, bez którego wszystkie wcześniej przygotowane
działania w zasadzie straciłyby sens. Np. Nelson Mandela, którego chyba nie trzeba przedstawiać,
powiedział kiedyś:
„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, przy użyciu której można zmienić świat.”
Nie ignorujmy tego!
Sprawy te zostały też podkreślone w ciekawej publikacji, z jakiej nie korzystałem wcześniej – w
„Księdze Urantii” (pod wieloma względami podobnej do „Trzeciego Testamentu”, m.in. spisanej w
tym samym okresie, równie obszernej i również obficie nawiązującej do wątków religijnych). Za
analizę tego imponującego dzieła serdecznie przy okazji dziękuję Pani Jolancie Kupiec. Szerzej
księgi tej jednak tu już nie cytuję z prozaicznego powodu, a mianowicie jej zgodności z
pozostałymi źródłami, na które się powoływałem w tomie 1. Dwa szczegóły pozwolę sobie jednak
podkreślić. Co prawda jedynie potwierdzają one tę zgodność, jednak uznałem te potwierdzenia
zarówno za wyjątkowo ważne, jak i za trafne. Pierwszy przykład, nawiązujący do innych
stwierdzeń z tej strony (Przekaz 71, str. 802):
„Edukacja opinii publicznej jest jedyną bezpieczną i właściwą metodą przyspieszenia cywilizacji.”
A wracając do współczesnych źródeł – za trafną i wartą zauważenia uznałem też wypowiedź
nieżyjącego już, znanego przed laty dziennikarza amerykańskiego, Sydneya Harrisa:
„Cały cel procesu edukacji polega na przemianie luster w okna”...
Czyli polega na przejściu od pokazywania ludzkości jaka jest, do ujrzenia roztaczających się,
nowych możliwości, co doskonale pasuje do obecnej sytuacji. Ważne żeby to zauważyć, bo jest to
niemal punkt zwrotny w naszej ewolucji – tylko edukacja może bowiem dać zdolność do tworzenia
nowej rzeczywistości. Oczywiście mowa tu o edukacji zupełnie innej, niż dotychczasowa!
Na zakończenie jeszcze o wiele ważniejsza jednak wypowiedź dr Edwarda de Bono, jednego z
najlepszych i najbardziej wizjonerskich zachodnich „przecieraczy nowych szlaków” w tej
dziedzinie (choć mającego też swoje ograniczenia). Doradcy wielu szacownych gremiów, nawet
szefów rządów, a przy tym człowieka raczej odważnego w formułowaniu poglądów. Poniższe słowa
uznałem za na tyle ważne dla ujrzenia całości, doniosłe, że postanowiłem je pogrubić:
„Gdyby cywilizacja Zachodu nie była obciążona tradycyjnym systemem myślenia, byłaby dziś na
poziomie rozwoju, jaki osiągnie dopiero za 300 lat.”
Mocne słowa! Może jednak uda się nam znacząco skrócić ten czas? De Bono zwrócił uwagę na
jeszcze jedną fundamentalną rzecz, która obecnie znajduje się jakby poza magicznym murem

percepcji. Wcześniej w tej książce zwróciłem uwagę, że nikt z polityków nie zaproponuje niczego
odwołującego się do uniwersalnych praw rozwoju, jak również, że nikt w naszym świecie nie zada
nawet pytania o coś takiego. Podałem to jako przykład ograniczenia kulturowego, jednego z wielu,
jakie nasz świat tworzył. De Bono zwrócił natomiast uwagę, że (na tej samej zasadzie) nikt nie jest
w stanie sobie wyobrazić żadnej realnej alternatywy społecznej i politycznej, chociaż są to w
gruncie rzeczy alternatywy dziecinnie proste:
„Gdy pozytywna rewolucja zapuści korzenie, to nie będzie już wystarczało, że politycy zbierają
punkty przez atakowanie i przez postawy negatywne. Będzie istnieć oczekiwanie, że politycy będą
konstruktywni.”
Czyż w gruncie rzeczy nie jest to całkiem proste – podobnie jak nakreślona wcześniej strategia
edukacyjna? Dlatego, po bliższym przyjrzeniu się, całość wydaje się jak najbardziej realna. Na
koniec zamieszczam drugi krótki, ale ważny cytat z „Księgi Urantii”, który moim zdaniem dobrze
podsumowuje zarówno ostatni rozdział, jak i cały tom 1, cały proces transformacji. Ułatwia on też
zauważenie prostej różnicy między niniejszą książką, a licznymi ideowymi interpretacjami
rzeczywistości (Przekaz 81, str. 910):
„Z początku życie było tylko walką o byt; teraz jest o standard życia, potem będzie o jakość
myślenia i to jest nadchodzący, ziemski cel ludzkiej egzystencji.”

Zmiana pokoleniowa jako zasadniczy atut transformacji
Jako uzasadnienie całej treści tego rozdziału pozwolę sobie przypomnieć raz jeszcze doniosłe
stwierdzenie Maxa Plancka – jednego z największych geniuszy XX wieku: „Nowe idee zostają w
końcu zaakceptowane nie dlatego, że ludzie się do nich przekonują, ale dlatego, że wymierają, a
nowe pokolenie dojrzewa już z nimi oswojone.” Ono chyba najlepiej uzasadnia dlaczego jeśli
chcemy zmienić świat, to musimy zacząć od przygotowania do tego nowego pokolenia...
W tym krótkim rozdziale chciałem zwrócić dodatkową uwagę na ograniczenia kulturowe, które
również są czymś zupełnie nierozumianym w naszym świecie. Przeczytałem wiele książek na temat
kreatywności dzieci, z reguły napisanych przez różne absolwentki psychologii, ale jeszcze nie udało
mi się dostrzec przypadków uwzględniania takich czynników. Szczerze mówiąc, dominujące i nieco
przygniatające wrażenie jest takie, że były one pisane w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości – od
tego wszystkiego, co ludzie robią, od procesów, jakie doprowadziły chociażby do stworzenia
różnych dziejowych osiągnięć w naszej historii. Niczego takiego tam nie ma, więc można
stwierdzić, że samo w sobie jest to dobrym, bo czytelnym przykładem ograniczenia kulturowego.
A jak już pisałem – bez odniesień do tej rzeczywistości nie da się porównać, zobaczyć różnic
pomiędzy modelami cywilizacji, modelami wychowania i kształcenia, a jeśli spojrzymy na całą
historię Ziemi, to okaże się, że bywały to różnice wręcz fundamentalne. W powszechnie dostępnych
książkach o kreatywności dzieci i o tzw. psychologii rozwojowej, niczego takiego nie ma.
Konsekwencją tego jest brak zauważalnych sukcesów, co w perspektywie ogólnocywilizacyjnej jest
o tyle groźne, że stwarza iluzję, że rozwój jest niemożliwy. Ludziom i tak „oswojonym” z zastojem,
przywykłym do przyjmowania go jako normę, dużo nie potrzeba, żeby takie myślenie potwierdzić i
utrwalić. Jest to więc bardzo szkodliwe. Utrudnia np. dostrzeżenie, że nasze szkoły (w ogóle szkoły
zachodnie) oparte są na wzorcach dziewiętnastowiecznych. Sztampa usankcjonowanych przez
kulturę wzorców, ograniczeń rozwoju, prowadzi do braku rozwiązań. Taka już jest cecha kultury, że
obdarza ona obciążeniami wszystkich poddanych jej działaniu, zwłaszcza w dzieciństwie.
Wyjątków raczej nie ma – na podobnej zasadzie jak to, że gdybyśmy przenieśli się do
średniowiecza to nawet gdybyśmy przeskanowali umysły miliona ludzi, to wątpliwe byłoby
znalezienie jednej osoby traktującej np. otwartość umysłu jako wartość, a zwłaszcza jako wartość
przeciwną myśleniu dogmatycznemu. Samo takie podchodzenie do problemu rozwoju było w
praktyce niemożliwe.
Z drugiej strony, sukces rozwojowy Grecji okresu klasycznego, polegający chociażby na stworzeniu
dydaktyki sokratycznej (tak wielki, że wiele recept pozostaje aktualne w XXI wieku i jeszcze będę

do nich wracał) miał przecież wyłącznie kulturowe źródła. Pozwolę sobie podać tu jeszcze jeden
przykład działania takiego schematu ograniczeń... Kilkanaście lat temu, gdy pisałem głównie o
rozwoju nauki i techniki w czasie drugiej wojny światowej, odwiedziłem centrum wywiadu
technicznego amerykańskich sił powietrznych w bazie Wright-Patterson, gdzie przewertowałem
trochę materiałów archiwalnych dotyczących niemieckich dokumentacji naukowo-technicznych
zwożonych tam przez Amerykanów krótko po wojnie. Ujawniło to gigantyczny przeskok, wręcz
zetknięcie się przez Amerykanów z innym modelem cywilizacji – przeskok wciąż tylko częściowo
znany!
Wrażenie takie wynikało m.in. z tego, że dokumentacje zwiezione do USA (nawet po „ostrym”
przesianiu jeszcze w Europie) liczone były w tysiącach ton, co już samo w sobie dawało mnóstwo
informacji mało znanych. Ważniejszy był jednak inny powód, a mianowicie to, że trafiały tam
materiały nie tylko dotyczące najbardziej awangardowych broni Trzeciej Rzeszy, jakie zaczęły
pojawiać się pod koniec wojny na polach bitew, ale również projekty wywiezione z laboratoriów i
biur projektowych, dotyczące następnej generacji, albo wręcz dwóch następnych generacji w
stosunku do tego, co ludzie wiedzieli. Były to np. projekty trzeciej generacji silników odrzutowych
(!), bojowych stacji orbitalnych czy kamer termowizyjnych. O wielu z nich przeciętni „zjadacze
chleba”, zwłaszcza amerykańscy, nie dowiedzieli się do dzisiaj. A było tego tyle, że w samym tylko
celu połapania się w zakładanych przez Amerykanów kartach katalogowych (zawierających
skrótowe opisy teczek czy pojedynczych papierów) trzeba było zaangażować firmę IBM, która
zrealizowała to dzięki kartom perforowanym i czytnikom elektrycznym. A sam proces tworzenia
tych kart, częściowo zautomatyzowany, zajął kilka lat. Była to więc naprawdę odsłona zupełnie
innego świata.
Ja, siedząc w pokoju na terenie bazy, miałem jednak przed oczami nie tylko różne dokumenty
amerykańskie (podsumowania, zestawienia...), ale i mnóstwo dołączanych do teczek, przypinanych
spinaczami, artykułów z drugiej połowy lat czterdziestych, kiedy cała sprawa ściągania tego
dorobku umysłowego była jeszcze żywa. Tworzenie tych artykułów wynikało nie tylko ze
„zwykłego” zainteresowania dziennikarzy, ale i z nieco bardziej wymiernego zainteresowania ze
strony całego amerykańskiego przemysłu, uniwersytetów itp., dla których był to po prostu
życiodajny eliksir, pozwalający uzyskać przeskok o 5 – 20 lat, w zależności od dziedziny.
Amerykańskich „refleksji” na temat owego fenomenu było więc w sumie całkiem sporo i wszystkie
je skopiowałem, żeby później czytać sobie w spokoju. Przeczytałem je więc dokładnie i mogę z
pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nigdzie nie było tam jednoznacznie wyrażonego pytania o
źródła tego niemieckiego przeskoku. Znowu potwierdza to więc wspomnianą wcześniej
charakterystykę ograniczeń kulturowych – jako z definicji wszechogarniających. Dla mnie
kojarzyło się to z sytuacją, że głodujące i ogólnie bardzo zapóźnione plemię pierwotne
niespodziewanie spotyka swego współplemieńca łowiącego ryby na wędkę, po czym zabiera mu
ryby, nie zadając pytania o to jak wpadł na pomysł wykraczający poza dany kontekst kulturowy.
Coś w tym rodzaju... Jest to w sumie istotne, bo można z tego wyciągnąć wniosek, że żaden
naprawdę znaczący postęp nie jest możliwy, ani realny, dopóki nie będziemy mieli możliwości
wpłynięcia na kulturę. Jednak w tym tomie-suplemencie już się tym nie zajmuję. Jest to bowiem
tak obszerne zagadnienie, że zostanie opisane w odrębnym tomie 12 „Instrukcji przebudzenia” (być
może ostatnim). Ale to była tylko krótka dygresja na marginesie...
Nie służyła ona jednak wyłącznie pokazaniu danego ograniczenia, bo jest nie mniej ważna z punktu
widzenia rozwoju Twojego dziecka, jako źródło pewnej sugestii. Ważne jest bowiem, w dalej
opisanych rozmowach z Twoim dzieckiem, dyskretne chociaż zaznaczanie, że były na naszej
planecie różne światy, np. rewolucja neolityczna (patrz: tom 2), średniowiecze, starożytna Grecja
(tom 1 i dalej w tym tomie), bo to „wytrąci” dziecko z zakodowanych schematów. Chodzi tu o
propagowanie myślenia kategoriami alternatywnych sposobów postrzegania, widzenia tego
samego na różne sposoby. Dziecku trudno wpajać to w oparciu o naukowy punkt widzenia (nazywa
się to myśleniem dywergencyjnym), bo by tego po prostu nie zrozumiało. Byłaby to dla dziecka
abstrakcja i kontakt by się od razu urwał, a wraz z tym zainteresowanie dziecka. Można jednak
podawać ciekawe i bardziej konkretne przykłady, które na pewno dziecko bardziej zaciekawią.

Szkoła koduje sposób myślenia bardzo szkodliwy, który dziecko podświadomie sobie utrwala jako
przekonanie, że na każde możliwe pytanie jest jedna odpowiedź, którą się zapamiętuje i chodzi tu o
zburzenie tej bariery, bo jest to bardzo poważnym ograniczeniem rozwoju. W następnym rozdziale
podaję takie przykłady – czy to dotyczące różnorodności światów w kosmosie, czy alternatyw
rozwoju różnych dziwacznych organizmów, jakie wykształciła ewolucja. Jednak cel jest ten sam –
zwrócenie uwagi na to, że rzeczy wcale nie muszą wyglądać i rozwijać się tak, jak ludzie
przyzwyczaili się uważać. Jeśli tak rozumiana różnorodność dróg dziecko zaintryguje, to uzyskamy
nie tylko punkt wyjścia do rozwijania przez nie pasji w przyszłości, ale i otwartość w najbardziej
fundamentalnym sensie. Coś takiego będzie wielkim sukcesem, chociaż jego efekty nie od razu
muszą być widoczne. Jest to, jak wiele innych podejść przedstawionych dalej, jeden z naprawdę
ważnych kluczy do rozwoju.
Ogólnie rzecz biorąc, dalej rozwinąłem „trzy filary” rozwoju dziecka, o jakich była mowa w
pierwszym rozdziale. Jednak muszę tu podkreślić, że nie jest to jakaś prosta suma recept
wyczytanych w różnych publikacjach na ten temat. Napełnia mnie bowiem całkiem sporą radością
to, że widać tu mimo wszystko moje własne piętno – tego, że wiele kwestii rozumiem nieco inaczej
niż uznani pedagodzy. Już wcześniejsza dygresja na temat podejścia ekspertów do kreatywności
dzieci zdradza całkiem istotną różnicę. Ale chodzi jednak o coś więcej... W pracach, poświęconych
np. rozmowom filozoficznym z dziećmi, kładzie się (wbrew pozorom) nacisk głównie na rzeczy
mające niewielki wpływ na rozwój. Są one na ogół zwyczajnie płytkie. Z drugiej zaś strony wielu
aspektów rozwoju te ogólnie znane recepty po prostu nie obejmują. Przygotowując niniejszy tom,
miałem to na uwadze!
Jednak muszę również podkreślić, że w odróżnieniu od wielu niezbyt dla mnie przynajmniej
jasnych recept innych autorów, zagranicznych, moje sugestie i propozycje są zarazem proste.
Możesz je wszystkie (no, prawie wszystkie...) z powodzeniem zastosować i rozwijać samodzielnie.
Proste, a jednak ich „przełożenie się” na rozwój okaże się – mam nadzieję – niewątpliwe. Innymi
słowy, niniejsza publikacja została tak pomyślana, aby każdy mógł to zrobić, a efekty były
zauważalne, gdyż uznałem, że tylko wtedy będzie miała ona szansę być rozpowszechniana przez
ludzi.
Pamiętaj: pomaganie Twojemu dziecku w rozwoju jest czymś, co może odmienić całe jego
życie. Nie zmarnuj tej szansy! W nadchodzących czasach, gdy wiele rzeczy ludzie będą
kwestionować, znaczenia nabiorą nowe priorytety. Przede wszystkim: zdolność do wyjścia poza
magiczny krąg zastoju i zrozumienia kreatywności, stanie się tak samo ważna, jak dotychczas PKB.
Zmieni się, choć zajmie to sporo czasu, cała hierarchia wartości, a zdolność do przestawienia się na
nowe tory mentalne stanie się bramą do przyszłości. Do recept z przeszłości nikt nie będzie wracał,
bo nikt nie będzie chciał wracać do tego, co będzie uznawane jako przeżytek i źródło cywilizacyjnej
katastrofy. Głównym problemem będzie wspomniane już tkwienie ludzi w przestarzałych
schematach z prozaicznego powodu ich ograniczonej zdolności do przewartościowania własnej
świadomości. Dlatego właśnie prawdziwy przeskok będzie można osiągnąć wyłącznie
przygotowując nowe pokolenie – dzieci.
Wszystko to naprawdę jest w Twoim zasięgu – jeśli zrozumiemy „naukę o rozwoju” i nową kulturę,
to można się będzie tego łatwo nauczyć. Jeśli ludzie w sprzyjających warunkach dwa i pół tysiąca
lat temu byli w stanie rozwinąć i stosować większość z tych nowych dróg, to nam – Tobie – będzie
znacznie łatwiej. Nie bój się tego, bo nie ma czego! Niech będzie to wspaniałą przygodą i dla
Ciebie i dla Twojego dziecka. Niech kojarzy ono to jako przeciwieństwo szkolnej nudy. Zobaczysz
– może Twoje dziecko okaże się nawet przewodnikiem w tym wspaniałym i obopólnie inspirującym
procesie. Niesienie miłości poprzez rozwój i rozwoju poprzez miłość jest czymś niemal boskim.
Jest to rozbudzaniem wspaniałej iskry w nas, która wtedy zaczyna świecić mocnym światłem.
Trzeba jednak to zrobić póki umysł dziecka nie został jeszcze w pełni „scementowany” przez
szkołę. Trzeba zabrać się za to zanim stanie się to, co bardzo dobitnie opisał jeden z najbardziej
wybitnych pedagogów rozwijających u dzieci myślenie krytyczne, profesor z kilkudziesięcioletnim
doświadczeniem – Amerykanin Matthew Lipman (cytat z „Thinking in Education”, Cambridge
Univ. Press, str. 12 – 13):

„Jest faktem często zauważanym i komentowanym, że gdy małe dzieci rozpoczynają swą formalną
edukację w przedszkolu, są one żywe, ciekawe, z rozbudzoną wyobraźnią i dociekliwe. Przez pewien
czas zachowują te swe wspaniałe cechy, ale później stopniowo następuje spadek i dzieci stają się
pasywne. (…)
Na początku szkoły podstawowej dziecko odkrywa z kolei kompletnie usystematyzowane
środowisko. Zamiast zdarzeń prowadzących do kolejnych zdarzeń, jest teraz rozkład, do którego
rzeczy muszą się dopasować. Zamiast stwierdzeń, których znaczenie wypływa z całego kontekstu, w
jakim się pojawiają, jest język sali lekcyjnej – ujednolicony i raczej obojętny na kontekst, a tym
samym pozbawiony tajemniczości niuansów. Naturalna tajemniczość środowiska domowego i
rodzinnego zostaje zastąpiona przez stabilne, schematyczne środowisko, w którym wszystko jest
regularne i z góry określone.
Dzieci stopniowo odkrywają, że takie środowisko rzadko jest stymulujące, czy zawierające
wyzwania. W istocie pozbawia ono je kapitału zbudowanego na inicjatywie i inwencji, na własnym
myśleniu, które przyniosły ze sobą do szkoły. Wykorzystuje ono ich energię, niewiele dając w
zamian. Całkiem szybko dzieci dochodzą do przekonania, że szkoła daje apatyczność i odbiera im
ich ducha, a nie ożywia je i nie prowokuje do własnych rozmyślań. W skrócie: szkoła zapewnia
niewiele naturalnych zachęt do myślenia – podobnych do tych, jakie daje środowisko domowe.
Spadek zainteresowania uczniów jest tego nieuchronnym następstwem.”
Przypominam: to słowa jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie! Mimo, że tak wielu
ekspertów już o tym mówi, to wciąż jest to przestroga, którą rozumie niewielu ludzi. Jednak istoty
stojące w rozwoju wyżej od nas wielokrotnie zwracały na to uwagę. Wiele takich sygnałów
zawarłem w tomie 1, a tu pozwolę sobie powtórzyć krótkie, ale „mocne” podkreślenie roli uczenia
w nowy sposób w nowych czasach, jakie zostało wcześniej zamieszczone w jednym z aneksów do
tomu 6. Nakład tego tomu bardzo szybko się wyczerpał i pozwalam sobie to powtórzyć również
dlatego, że moim zdaniem niniejszy tom „elektroniczny” dotrze z czasem do nieporównanie
większej liczby zainteresowanych. Innym powodem jest to, że wezwanie (a raczej zapowiedź) od
takich istot zbiega się z cytowanymi wcześniej alarmującymi opiniami ekspertów, będąc
potwierdzeniem z zupełnie innego źródła, dla wielu godnego zastanowienia.
Jest to fragment „Trzeciego
Testamentu”, w którym działania
związane
z
obecnymi
przemianami na Ziemi były
dopiero zapowiadane, bo księga
ta była przekazywana przed drugą
wojną światową, w większości
jeszcze w XIX wieku. A pomimo
tego zapowiedź ta pasuje do
obecnych wyzwań i do tego, co
już się dzieje:
„18. Obiecałem wam przysłanie
Duchów o wielkim Świetle, które
zamieszkają między wami. One
tylko czekają na moment, aby się
do Ziemi zbliżyć, inkarnować i
wypełnić wielką misję odbudowy.
19. Wówczas, gdy te duchowe
istoty zamieszkają na świecie –
czego będziecie musieli je nauczać? Zaprawdę powiadam wam, niczego! Gdyż one przyjdą, aby
nauczać, a nie żeby się uczyć. 20. Będziecie się zdumiewali, słysząc je od dzieciństwa mówiące o
głębokich sprawach, widząc jak prowadzą z teologami i naukowcami rozmowy, wprawiając przy
tym w podziw swoim doświadczeniem dorosłych i widząc ich kładących na sercu dzieciom i
młodzieży prawidłową drogę.”

Wcześniej kwestie edukacyjne były rzadko poruszane w kontekście zapowiadanych wydarzeń, bo
dotyczą one dalszej fazy przemian, niż ta, jaką ludzie do niedawna byli zaabsorbowani. Jednak już
zbliżamy się do tej fazy wielkimi krokami i rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do niej (słowa
pisane pod koniec 2016 r.), a niniejszy tom jest częścią tych przygotowań. Ten olśniewający czas
jest naprawdę bliski.

Podstawowy klucz do przeskoku rozwojowego
W książce tej rozwinąłem „trzy filary” rozwoju świadomości dziecka, jakie zostały skrótowo
opisane w pierwszym rozdziale. Pierwszy z nich – rozmowy o charakterze filozoficznym – zostały
przedstawione tutaj, w postaci łatwych do zastosowania w domu przykładów. Filar Drugi, kryjący
się pod skrótem PBL, to następny rozdział. Filar Trzeci – nauka o rozwoju sprowadzająca się do
Nowej Kultury – to jednak już temat „papierowego” tomu 12, który ma szansę ukazać się w roku
2018. Sposób napisania tomu 12 odpowiada czytelnikom dorosłym i nie są to recepty do
zastosowania w kontakcie z dzieckiem, aczkolwiek można będzie wyciągnąć z niego samodzielnie
użyteczne wnioski czy inspiracje.
Pytania i kwestie do wspólnych z dzieckiem refleksji, składające się na Filar Pierwszy, zostały tak
przygotowane, aby można było je rozwijać z udziałem dzieci na poziomie szkoły podstawowej.
Niektóre mają szanse zaabsorbować już dzieci 7 – 8-letnie, a jako całość nie powinny wykraczać
poza możliwości pojmowania dzieci z grubsza dziesięcioletnich. Filar Drugi (Problem-Based
Learning) jest jednak następnym etapem, przygotowanym z myślą o dzieciach około
dziesięcioletnich lub starszych, ale do niego przejdziemy w odpowiednim momencie...
Zacznę, rzecz jasna, od uzasadnienia – krótkiego dodatkowego, ale czytelnego wykazania dlaczego
rozmowy filozoficzne z dziećmi mają sens. Wspomniany już amerykański profesor Matthew
Lipman, być może najbardziej zasłużony na tym polu na świecie, następująco opisał (w „Thinking
in Education”) konieczność prowadzenia takich rozmów [str. 20]:
„John Dewey był przekonany, że edukacja poniosła porażkę, ponieważ stała się ona winna
potwornego błędu pomieszania pojęć – pomyliła ona przetworzony produkt końcowy dociekań z
surową materią, na bazie której dochodzi się do prawd i próbowała zmusić uczniów do uczenia się
rozwiązań, a nie do zgłębiania problemów i samodzielnego angażowania się w dociekania. Tak jak
naukowcy stosują metody naukowe do eksplorowania sytuacji problematycznych, tak też robić
powinni uczniowie, jeśli w ogóle mają się nauczyć samodzielnego myślenia. Zamiast tego prosimy
ich, żeby studiowali wyniki końcowe tego, co naukowcy odkryli. Ignorujemy więc proces, ślepo
skupiając się na produkcie końcowym. Gdy problemy nie są eksplorowane przez samych uczących
się, to nie zaszczepiamy motywacji i zainteresowania, a to co nazywamy edukacją, staje się szaradą
i kpiną. Dewey nie miał wątpliwości, że to, co powinno się dziać w sali lekcyjnej, to myślenie – i to
myślenie niezależne, oparte na wyobraźni i wiedzy.”
Wartość rozmów filozoficznych z dziećmi, ich wpływ na osiągnięcia i ogólny rozwój, były wbrew
pozorom mierzone. Dowody płynących z nich korzyści są mocne i jednoznaczne, tyle że w Polsce
prawie nikt o nich nie wie. W artykule zatytułowanym „Collaborative philosophical enquiry for
school children: cognitive effects at 10 – 12 years”, zamieszonym w roku 2007 w czasopiśmie
„British Journal of Educational Psychology” tak podsumowano wpływ tych rozmów na rozwój 10 –
12-latków (obszernych tabel z wynikami statystycznymi rzecz jasna nie podaję, bo jest to materiał
raczej dla naukowców):
„Badanie wykazało, że w porównaniu do grup kontrolnych, gdzie nie było interwencji,
cotygodniowe wspólne dociekania filozoficzne dały, po pewnym czasie, następujące zmiany:
1. Znacząco większe postępy w ogólnych zdolnościach poznawczych.
2. Znaczący wzrost zmierzonych werbalnych zdolności poznawczych, ale również
niewerbalnych i ilościowych zdolności analitycznych.
3. Wzrost zmierzonych zdolności poznawczych był w dużej mierze niezależny od szkoły/klasy i
płci uczniów.

4. Wzrosty zdolności we wszystkich kwartylach [I.W. jest to pojęcie określające błąd
statystyczny, które długo by wyjaśniać i proponuję przejść nad tym do porządku dziennego]
(…).
5. Wartości efektów odnoszących się do zmierzonej zdolności poznawczej oparto na badaniach
przeprowadzonych w skali większej, niż badania dostępne w literaturze.
Zatem prawie na wszystkie pytania badawcze udało się odpowiedzieć twierdząco. „Filozofia dla
Dzieci” (P4C) istotnie ma znaczący wpływ, a wzrosty generalizują się, co można było przewidzieć
na podstawie samych cech metodologii badawczej. W dużej mierze wzrosty dotyczyły całego
spektrum szkół. Zachęcające wzrosty były ewidentne dla uczniów radzących sobie średnio i słabo.
Chłopcy wykazywali nieco większe wzrosty, niż dziewczynki, chociaż wymagana jest tu ostrożność w
związku z brakiem danych o znaczeniu statystycznym dysproporcji płci w grupach (…). Koszty
zastosowania opisanej strategii są bardzo skromne, co wskazuje na duży współczynnik
efekt/koszt.”
W „naszym” przypadku koszty byłyby praktycznie żadne, co najwyżej trochę mniej czasu
poświęconego przez dziecko na gry komputerowe, lub na wymienianie beztreściowych informacji
na facebook'u... W wielu krajach inwestuje się duże sumy w edukację, a tu okazuje się, że
rozwiązanie naprawdę rewolucyjne jest całkiem tanie, choć pokonanie niewidzialnych barier
wewnątrz umysłów ludzkich z reguły okazuje się znacznie poważniejszym wyzwaniem od
wyasygnowania jakichś kwot. A pamiętajmy, że jest to tylko pierwszy szczebel opisanej przeze
mnie strategii rozwoju!
Niemiecki profesor i filozof Hans-Ludwig Freese, podobnie jak Lipman mający bardzo duże
doświadczenie na tym polu, wyliczył mnóstwo korzyści z takich „rozmów rozwojowych”, tyle że
wyrażonych tzw. zwykłym ludzkim językiem. To, co w tym wydaje mi się najważniejsze, to
chociażby zwrócenie przez niego uwagi, że po nagłośnieniu pierwszych efektów [„Nasze dzieci są
filozofami”, str. 18]:
„Rozpoczął się prawdziwy szturm zainteresowanych, chcących zapisać swe pociechy na tego typu
kursy. Rodzice uzasadniali chęć posłania dziecka na lekcje filozofii w rozmaity sposób. Wielu
skarżyło się, że szkoła nie uczy zasad poprawnego i samodzielnego myślenia i nie rozwija
umiejętności krytycznego oceniania, zwłaszcza w kwestiach etycznych i światopoglądowych. Nie
stwarza też wystarczających możliwości rozwoju, zwłaszcza w przypadku dzieci przejawiających
żywe zainteresowanie szeroko rozumianymi problemami duchowymi, co przyczynia się do
zaniedbania intelektualnych możliwości takich dzieci.”
Bardzo ważnym atutem jest nie tylko wzmocnienie, ale i poszerzenie rozwoju dziecka o kwestie
duchowe, egzystencjalne czy ogólniej fundamentalne, będące potrzebą niemal każde dziecka.
Pomaga to ukształtować nie tylko człowieka kreatywnego i wolnego, ale i widzącego świat jako coś
więcej, niż suma fragmentów, wynoszona w wyniku nauki szkolnej. Takie dziecko znacznie łatwiej
będzie sobie radzić w zmieniających się warunkach przyszłości. Szkoła oparta na modelu
dziewiętnastowiecznym do tego nigdy nie przygotuje!
Poza tym, na co wskazywał grecki filozof Epikur, który już w III i IV wieku przed naszą erą
forsował pomysł rozmów filozoficznych z dziećmi: „Ani młody człowiek nie powinien ociągać się z
uprawianiem filozofii, ani starszy być nią znudzony. Gdyż nikt nie jest ani zbyt młody, ani zbyt stary,
względem tego, co pozwala czynić duszę szczęśliwą.”
A pogoń za nowościami z internetu, grami, czy innymi płytkimi potrzebami wykreowanymi przez
innych (przez tzw. presję środowiska), na pewno szczęścia w życiu nie zapewni! Trzeba również
pamiętać, że prowadzenie takich rozmów nie jest zmuszaniem dziecka do czegokolwiek, ale wprost
przeciwnie – jest to odpowiedzią na naturalną potrzebę dziecka, będącą zwyczajnym
fundamentem jego rozwoju. Profesor Freese pisze, że [str. 118]:
„Dzieci lubią rywalizację i dyskusje, w których można zaprezentować własny punkt widzenia,
odmienny od istniejącego. Można je łatwo czymś zachwycić, przejąć jakimś pomysłem i zachęcić do
zastanowienia się nad interesującą kwestią. Potrafią być wzruszająco wdzięczne, jeśli czują, że
dorosły traktuje poważnie ich intelektualny wysiłek i daje im możliwość wypowiedzenia wszystkich
myśli aż do najdrobniejszych szczegółów. Dzieci niczego nie znoszą bardziej, niż nudy, pedanterii i

dydaktyzmu, które skazują je na bierność. Wszystkie te cechy i upodobania dzieci sprawiają, że
dyskusje z nimi są niezwykle atrakcyjnym przeżyciem intelektualnym.”
Jednak zanim przejdziemy do samych propozycji rozmów i pytań do rozważania wspólnie z
dzieckiem, muszę jeszcze przedstawić garść uwag. Są to warunki wstępne, konieczne, aby rozmowa
budziła zainteresowanie dziecka i miała charakter konstruktywny – aby się powiodła.
1. Po pierwsze, ważna jest sama atmosfera rozmów w domu. Czy zachęca ona do otwartego
formułowania poglądów? Bez tego rozmowa filozoficzna może się w ogóle nie rozwinąć,
podobnie jak wtedy, gdy dziecko traktuje rodzica (lub inną osobę rozmawiającą) jako
apodyktycznego, niezdolnego do wejścia z nim w dyskusję na równych prawach. Jest to
bardzo ważne, bo to dziecko ma się rozwijać, a w tym wypadku nie pomożemy mu, jeśli z
natury staramy się je zdominować – dziecko po prostu się nie otworzy i raczej nawykowo
będzie się starało spełnić nasze oczekiwania, a nie o to tu chodzi. Warunki do tego mogą
zaistnieć tylko i wyłącznie jeśli istnieje wzajemny szacunek. A jeśli dziecko będzie
widzieć, że tego rodzaju rozmowy szacunek wzmacniają, to nie tylko tym chętniej będzie
się angażować, ale możemy wręcz osiągnąć coś nie mniej ważnego, a mianowicie
pogłębienie więzi wzajemnej i lepsze zrozumienie jego psychiki, wychwycenie
ewentualnych sygnałów alarmowych, o których czasem trudno dowiedzieć się w trakcie
zdawkowych wymian zdań przy śniadaniu.
2. Rzecz jasna, musimy przy tym zastanawiać się uprzednio nad odpowiednim
sformułowaniem kwestii – tak, aby dziecko je rozumiało, aby były one w ogóle jasne.
Czasem jest to o tyle poważnym wyzwaniem, że między dorosłymi posługujemy się z
reguły pewnymi umownymi konwencjami, natomiast konieczność wyjaśnienia tego
dlaczego np. ludzie masowo wychodzą na ulice w różnych krajach (co na pewno będzie się
działo) wymaga objaśnienia trudnego problemu w prostych słowach. Dobrze jest nad takimi
sprawami zastanowić się samodzielnie wcześniej, aczkolwiek rozważanie tego „na żywo”
może też wnieść do rozmowy nowy, nieoczekiwany walor, bo dziecko często trafniej od nas
potrafi podsumować tego rodzaju sytuację, co ułatwia nawiązanie z nim partnerskiego
dialogu. Łatwiej wyzbywamy się wtedy naturalnego dla dorosłych poczucia wyższości. W
tym przypadku bardzo to pomaga.
3. Jeśli rozmowa ma być na równych, z grubsza, prawach (a nie ma innego wyjścia), to
musimy też pozwolić dziecku dochodzić do głosu! Nie możemy nim kierować w żaden
sposób. Przedstawione poniżej pytania zostały tak przygotowane, aby zdolności
intelektualne dziecka wystarczały do wygenerowania własnych refleksji. Dziecko nie może
mieć wrażenia, że to Tobie udziela odpowiedzi, ani Ty formułując jakąś konkluzję nie rób
tego tak, aby dziecko przyswajało ją jako swoją, aby np. Ciebie zadowolić. Jeśli istniałoby
takie niebezpieczeństwo, to ogranicz wypowiadanie własnych wniosków.
4. Starajmy się być możliwie otwarci. Proponuję formułować opinie w oparciu o logikę, ale
nie o uprzedzenia. Nie „mądrzymy się” również, to znaczy nie stosujemy chwytów
retorycznych czy sformułowań typu „bo tak po prostu jest”, albo argumentów dla dziecka
niepojętych. Do niczego nie przekonujemy dziecka inaczej, jak logiką. Na tym właśnie
polega filozofia. Wszystkie dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dzieci – wbrew
pozorom – czują się w niej dosyć dobrze. Ma to całkiem spore szanse być dla nich zabawą i
przygodą. Jeśli tak się stanie, to już większość sukcesu będziemy mieć w przysłowiowej
kieszeni.
Po tym możemy w końcu przejść do propozycji tematów wspólnych rozważań. Dla odróżnienia
pytań, to jest propozycji tematów do rozważań razem z dzieckiem, od komentarzy, zaznaczyłem je
kursywą. Ponieważ są one często przeplatane moimi uwagami, to aby łatwiej je później znaleźć,
można je albo zaznaczyć kolorem w PDF-ie, albo po prostu zapisać na kartce parę pytań wybranych
na dany dzień.
Proponuję zacząć od kwestii, które można nazwać podstawowymi, raczej dla umożliwienia dziecku
„wczucia się” w samą, nową dla niego atmosferę rozmów. Parę takich tematów z książki prof.
Freese, wydanej u nas pod tytułem „Nasze dzieci są filozofami”:

Czym są myśli?
Po co żyjemy – co jest prawdziwym sensem życia?
Czym jest prawdziwa przyjaźń?
Przypominam: najpierw sami zastanówmy się nad tym – i nie ukrywajmy, że są to dylematy
ponadczasowe, na które również my nie znamy odpowiedzi. Nie chodzi tu przecież o
„informowanie” dziecka o takich czy innych prawdach, ale o coś odwrotnego – o wspólne otwarcie
się na to, co nadaje życiu człowieka głębię.
To była próba „rozgrzewki filozoficznej”. Uznałem jednak, że jeśli mamy upowszechniać podejście
do rozwoju młodego pokolenia wypracowane przez Greków, to nie byłoby złą rzeczą sięgnąć
przede wszystkim do ich własnych inspiracji. Chociażby dla uczczenia tych ludzi – już chociażby w
świetle porażającego jednak faktu, że ich model staje się nadzieją na posunięcie cywilizacji do
przodu jeszcze w XXI wieku, po prawie dwóch i pół tysiącach lat (o ile nasza cywilizacja będzie w
stanie taki przeskok mentalny pojąć!).
Około 331 roku p.n.e. narodził się prąd filozoficzny nazwany stoicyzmem – nawiasem mówiąc,
jego nazwa pochodzi od nazwy straganu na targu, przy którym filozofowie zwykle się umawiali.
Pomysłodawcą był niejaki Zenon z miejscowości Citium, do którego później dołączyło wielu
innych, m.in. Kleanthes z Assos i Chrysippus (niewolnik, później wyzwolony). Dwa wieki później
najbardziej znanym propagatorem tego prądu umysłowego stał się Epiktet, a jeszcze później
Seneka, będący nauczycielem cesarza Nerona. Podejście stoików dotarło więc do Rzymu i jednym
z nich był również cesarz Markus Aureliusz, przedstawiony w filmie „Gladiator”. Stoicy
ukształtowali pewną doktrynę, podstawę łączącej ich percepcji, której najważniejsze ustalenia to
przekonania, że:
1. Ludzie tworzą na Ziemi „braterstwo” i w odróżnieniu od zwierząt mogą osiągać postęp
kierując się dobrem wspólnym, nadrzędnym względem dobra jednostek.
2. Wszyscy ludzie mają predyspozycje do osiągnięcia szczęścia w życiu.
3. Uznali oni, że od osiągnięcia danego celu, ważniejszy jest sam wysiłek związany z
dążeniem do osiągnięcia tego, gdyż to właśnie powoduje rozwój człowieka, uaktywniając
jego najlepsze cechy.
4. Często przewijającym się wątkiem w ich rozmowach była kwestia zdolności danego
człowieka do zmian. Zastanawiali się oni nad ograniczeniami wrodzonymi i nabytymi i nad
możliwościami zmiany „mocy” człowieka. To zaś, co uznawali za leżące poza ludzkimi
możliwościami, akceptowali bez zastrzeżeń. Stąd wziął się później stereotyp, że stoikiem
jest ten, kto godzi się z własnym losem, co było jednak pewnym uproszczeniem.
Stoicy pozostawili po sobie wiele epokowych stwierdzeń, a raczej tematów dla filozofów i niektóre
z nich z powodzeniem można rozważyć z dzieckiem. Na przykład zdanie:
Jest tylko jedna droga do szczęścia, a jest nią przestać martwić się tym, na co nie mamy wpływu.
Inny przykład:
Największy wpływ na życie człowieka ma nie to, co mu się przytrafia, ale to, jak na to reaguje.
Czy:
W życiu jest jak w historii. Najważniejsze nie jest to, jak jest długie, ale jak jest dobre.
Oraz:
Największą władzę ma ten człowiek, który ma władzę nad samym sobą.
Markus Aureliusz, chociaż w filmie przedstawiono go jako ograniczonego tyrana, też pozostawił
nam parę inspirujących myśli:
Wszystko co słyszymy, to są opinie, a nie fakty.
Czy:
Szczęście w twoim życiu zależy od jakości twoich myśli.
To ostatnie pytanie (bo oczywiście w rozmowie trzeba takie myśli przedstawiać jako „otwarte”,
jako pytania) ma pewną dodatkową wartość, bo może wprost ułatwić dziecku docenienie rozmów
filozoficznych, z którymi zapewne nigdy wcześniej się nie zetknęło. Jeszcze inna „wartość ukryta”
wynika z zaszczepiania myśli, że istniały i mogą istnieć różne światy – zupełnie inne od naszego,
ale mogące być źródłem fascynujących refleksji (w tym przypadku chodzi oczywiście o inne światy

z przeszłości). Dziecko nie znajdzie odpowiedzi na pytanie dlaczego tak inne światy mogły być pod
pewnymi względami skuteczniejsze od naszego, bo nie ma niezbędnej ku temu wiedzy, niemniej
samą myśl można jakoś przemycić. Nieco uodporni ona dziecko na różne indoktrynacje, a przede
wszystkim po paru rozmowach, w których wątek taki będzie się pojawiał, dziecko przestanie już
traktować szkołę jako system kodujący mu odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, które
wystarczy tylko zapamiętać, aby być mądrym – bo będzie miało i inne odniesienia.
Zrozumie więc, że szkoła coś daje, ale wcale nie musi być to to, co jest w życiu najważniejsze do
osiągnięcia sukcesu i szczęścia. Niektórym rodzicom może się wydawać, że roztrząsanie takich
trudnych zagadnień z dzieckiem może je obciążać „niepotrzebnym” niepokojem, ale to właśnie ten
niepokój powoduje, że dziecko otwiera się na różne rzeczywistości i zaczyna samo szukać prawdy,
kwestionować różne prawdy „dane raz na zawsze”. Przecież nawet w wiedzy naukowej,
przedstawianej dziecku w szkole jako pewnik, zachodzą ciągłe zmiany i „prawdy ustalone” w
końcu zwykle są podważane. Gdyby wszyscy naprawdę myśleli tak, jak koduje to szkoła, to świat
zupełnie by stanął w miejscu! Mam tu na myśli to, że nie uświadamia się dzieciom względności
wielu rzeczy opisanych w podręcznikach. Ale wróćmy jeszcze do inspiracji greckich...
Innym doniosłym prądem umysłowym, jaki nam takie inspiracje pozostawił, był cynizm. Narodził
się on w V wieku p.n.e., a jego założycielem był filozof Antisthenes – uczeń Sokratesa. Po nim
przyszło wielu innych i prąd ten był żywy jeszcze po bez mała tysiącu lat. Najważniejszym z tych
następców był Diogenes z Sinope. Głównym tematem rozważań była natura szczęścia, co
prowadziło do wyzbywania się bogactw przez wielu zwolenników tego nurtu i jako niezwykły
element w życiu społeczeństwa zwracało to uwagę ludzi na cynizm – podobnie jak szokujące
niektórych odrzucanie wielu konwencji społecznych. Filozofowie ci uważali przede wszystkim, że
człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą, a sensem jego życia powinno być rozwijanie cnót.
Wiele twierdzeń cyników później zniekształcano, albo podkreślano te najbardziej kontrowersyjne,
niemniej ich wkład w rozwój umysłowy Grecji i Rzymu był znaczny głównie z powodu, który
dzisiaj dostrzec znacznie trudniej, a mianowicie dzięki wysokiemu poziomowi umysłowemu
najważniejszych ludzi z tego grona.
Bardzo ciekawej inspiracji dostarcza tu skonfrontowanie dwóch początkowo zupełnie odmiennych
postaw życiowych – Diogenesa i Aleksandra Wielkiego. Ten ostatni był nie tylko największym
władcą swej epoki (do tego stopnia, że wielu współczesnych uważało go za postać boską), ale i
niewątpliwym geniuszem.
Warto przyjrzeć się dlaczego Diogenes zainteresował się filozofią. Był on człowiekiem żyjącym w
luksusie, którego wielu mu zazdrościło. Był jednak tak zaabsorbowany ciągłym doglądaniem
służby, niewolników i innych swych dóbr, że coraz bardziej czuł się uwięziony przez swe
bogactwo. Pewnego dnia zaczął przyglądać się psu idącemu ulicą, który wprawdzie niczego nie
posiadał, ale wydawał się szczęśliwy, robiąc w danym momencie wszystko to, na co miał akurat
ochotę. Diogenesa zaczęło więc drążyć wewnętrznie pytanie o to, czym jest prawdziwe szczęście i
co jest jego źródłem. Doszedł do wniosku, że najważniejszą rzeczą decydującą o tym jest wolność –
nie tylko od woli innych ludzi, ale i od mnóstwa rzeczy ograniczających człowieka, a zwłaszcza
takich, którymi człowiek sam siebie zniewala. Diogenes przypomniał sobie refleksję swego mistrza,
który odwiedzając na ateńskiej Agorze targ z mnóstwem różnych rzeczy, zaśmiał się mówiąc
„patrzcie na te wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję”.
Diogenes rozdał wszystko, co miał i wyzwolił swych niewolników. Na obrzeżach Aten znalazł
porzuconą dużą beczkę, którą poturlał bliżej centrum miasta i w niej zamieszkał. Zyskał taką
sympatię mieszkańców, że ci przynosili mu jedzenie. Uznał, że teraz w końcu ma wszystko, czego
naprawdę potrzebuje do szczęścia.
Było to coś tak niezwykłego, że zechciał go poznać sam Aleksander Wielki, który postanowił w
tym celu wybrać się do Aten. Gdy w końcu podszedł do beczki, przedstawił się:
– Jestem Aleksandrem Wielkim, najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi. Przyjechałem tu
przez szacunek dla pana nauk i jestem gotów zrobić dla pana wszystko, o co pan poprosi.
– Jest jedna rzecz, którą akurat może pan dla mnie zrobić – Diogenes przyjrzał się władcy bez
emocji.

Niech pan powie...
Mógłby się pan przesunąć trochę w lewo, bo zasłania mi pan Słońce? – słysząc te słowa
jeden ze strażników uniósł włócznię, jednak władca podniósł dłoń i go uspokoił, mówiąc:
– Nie krzywdź tego człowieka, bo naprawdę jeśli nie byłbym Aleksandrem, to chciałbym być
nim.
Powyższą historię można dziecku przeczytać i „przełożyć” ją na kilka pytań do wspólnych
rozważań:
Czy posiadanie rzeczy może dać prawdziwe szczęście?
To jest coś, co może naprawdę odcisnąć piętno na życiu Twojego dziecka! Wiele dzieci zauważa
zewsząd docierające „reklamy szczęścia” i dostrzega, że rozmija się to z praktyką, bo w im
większym pośpiechu dorośli za czymś gonią, tym bardziej oddalają się od szczęścia prawdziwego i
tym więcej rzeczy chcieliby mieć. Można też zapytać wprost, czy dzieci posiadające dużo zabawek,
które Twoje dziecko zna, naprawdę wyglądają na szczęśliwsze.
Czy władza nad ludźmi może dać szczęście?
(Diogenes miał początkowo wielu niewolników, a Aleksander Wielki miał wręcz największą władzę
na świecie). Można też rozważyć nieco inne pytanie:
Czy ludzie dwa i pół tysiąca lat temu byli mniej, czy bardziej szczęśliwi, niż ludzie dzisiejsi?
Niezręcznie byłoby podsuwać moją odpowiedź, ale jeśli usłyszysz od dziecka, że ludzie wtedy byli
szczęśliwsi, bo potrafili świadomie dążyć do szczęścia, samodzielnie, to będzie to naprawdę
doniosły sukces. Do rozważenia jest też alternatywne pytanie:
Co możemy zmienić w swoim życiu, aby być naprawdę szczęśliwymi?
Poniżej podałem zestaw pytań, jakie pojawiały się w pracach innych badaczy, a jakie według ich
opisów wywoływały większe niż zwykle poruszenie wśród dzieci. Ocenę ich przydatności
pozostawiam już Czytelnikom, bo zależy to od wieku i percepcji danego dziecka:
Co to takiego prawdziwa przyjaźń?
Po co żyjemy?
Czy człowiek, który nie rozumie, może być wolny?
Czy rośliny czują – co to znaczy czuć?
Zwłaszcza to ostatnie pytanie padało wśród dzieci na podatny grunt...
Czy można myśleć nie znając języka?
Powyższa kwestia, jeśli wzbudzi autentyczną refleksję dziecka, może stać się punktem wyjścia do
rozważań (w przyszłości?) na temat ograniczeń kulturowych i tego, co kultura daje. Jest to nieco
głębszy problem filozoficzny, niż pozostałe, aczkolwiek jeśli czujesz, że dziecko mu podoła, to
można przejść do tego wprost w następnej rozmowie. Można zacząć ją pytaniem:
Czy gdyby ludzie ze średniowiecza posługiwali się językiem XXI wieku, to by zaszli dalej?
Pytanie takie oparte jest na założeniu, że dziecko wie czym średniowiecze było – chodzi o to czy
np. nie ma wyobrażeń zbudowanych tylko na bajkowych wizjach Hollywood. Analogicznym
wprowadzeniem do tego tematu mogą być pytania (nadające się do rozważań raczej przez dzieci w
wieku ponad 10 lat):
Wyobraźmy sobie myślące komputery za jakiś czas – czym ludzie różnią się od komputerów? Czy
ich możliwości nie zależą podobnie od tego, jaki wgra im się program?
Czym jest myślenie?
Powyższe pytania mogą też pomóc dzieciom uzależnionym od komputera czy od nałogowego
wymieniania zdawkowych informacji przez facebook'a... Pokazują one, że jest to płytki świat i że
jest ciekawsza alternatywa, dająca rozwój własny. I jeszcze parę podobnych przykładów z książki
prof. Freese, które wydają mi się potencjalnie inspirujące:
Czy mogę i czy chcę być kimś innym, niż jestem?
Dodatkową jego wartością jest to, że nakłaniamy dziecko do pogłębionej refleksji nad sobą, dzięki
czemu możemy nieco dokładniej dowiedzieć się jakie ma aspiracje. Przez to będzie ono je też
rozwijać.
Czy zwierzęta mogą kłamać, albo udawać?
Przypominam: zachęcając dziecko do rozmów, staraj się być jego partnerem. Narzucanie mu
–
–

własnych poglądów mija się tu z celem i bardzo szybko Twoje dziecko zniechęci. Staraj się docenić
jego wysiłek intelektualny, bo to zapewni mu motywację i na pewno również zostanie docenione.
Dziecko, jeśli chodzi o pytania fundamentalne, będące domeną filozofii, naprawdę nie jest od
dorosłych gorsze. Pomóż mu ujawnić i wzmocnić najbardziej wartościową część dziecięcej natury.
Niech stanie się to budowaniem drogi autentycznego rozwoju, nie opartego na wzorcach
kopiowanych.
Jeszcze jedna uwaga: pamiętaj, że dziecko ma własne chwile refleksji, które trzeba wyczuwać i
wychodzić im naprzeciw. Nie marnuj takich okazji. Jeśli nie będziesz dostosowywać dziecka do
tego, kiedy Ty masz ochotę na taką rozmowę, to osiągniesz znacznie więcej. Tak trzeba zacząć, bo
po jakimś czasie, gdy zainteresowanie zostanie nieco rozbudzone, dostroicie się wzajemnie.
Rozmowy zaczną dziecko uspokajać, będzie ono mniej podatne na chwilowe wahania, bo można
założyć, że w międzyczasie będzie się samo zastanawiać nad różnymi kwestiami. Może nawet
zacznie samo proponować tematy. Wszystko to nie tylko wzmacnia rozwój intelektualny, ale i
niejako „wycisza” dziecko, zapewnia rodzaj równowagi duchowej.
Pytania zamieszczone powyżej mają charakter niejako ogólny – nie uwzględniają one
sprecyzowanych zainteresowań Twojego dziecka. Można jednak podejść do tego zagadnienia w
sposób bardziej ukierunkowany i poniżej przedstawiłem szereg pytań/tematów o takim charakterze.
Oczywiście nie sposób przedstawić tu wszystkie warianty tematyczne – ograniczyłem się do
dwóch.
Pierwsza grupa tematów tego rodzaju dotyczy biologii. Jest to pokłosiem cyklu artykułów, moim
zdaniem wręcz fenomenalnych, jakie przeczytałem prawie ćwierć wieku temu i dobrze sobie
utrwaliłem ich wpływ na poszerzanie moich horyzontów – co samo w sobie potwierdza trudny do
przecenienia wpływ takich inspiracji. Chodzi o artykuły Konrada Lewandowskiego, które opatrzone
były wspólnym nagłówkiem „Alternatywy ewolucji” i ukazały się w numerach 2, 4, 6, 8 i 10
miesięcznika „Nowa Fantastyka” w roku 1993. Można zapewne je skopiować w każdej większej
bibliotece, w której są czasopisma...
Autor przedstawił na poziomie popularnonaukowym różne niezwykłe, ale nieznane alternatywy
rozwoju życia na naszej planecie – w sposób rzeczowy, ale zarazem tak fantastyczny, że może to
zaskakująco pobudzić wyobraźnię Twojego dziecka, trafiając na bardzo podatny grunt. Dziecko
powiedzmy 11-letnie, które już ma jakieś pojęcie o biologii, zrozumie je bez trudu, ale młodsze, lub
takie o mniejszej wiedzy, mogą potrzebować wyjaśnień. W takim wypadku lepiej będzie jeśli Ty je
najpierw przeczytasz i odbędziesz rozmowę wstępną, np. pod pretekstem dzielenia się własną
fascynacją.
Rozmowy na ten temat (jak i na temat przedstawiony nieco dalej) będą rozwijać intelekt dziecka
całkiem mocno, ale nie w tak bezpośredni sposób jak wcześniejsze pytania. Ich główną wartością
będzie bowiem przyzwyczajenie dziecka do percepcji przez pryzmat alternatyw (myślenie
dywergencyjne), czyli wyrażając to bardziej wprost: będzie to budować krytycyzm w stosunku do
prawd wtłaczanych dziecku jako dane raz na zawsze pewniki. Artykuły pokazują bowiem, i to
bardzo obrazowo, że wiele rzeczy uznawanych za takie pewniki, było w rzeczywistości owocami
przypadków, albo raczej zaskakujących ciągów zdarzeń. Myślenie takie jest o tyle cenne, że
rozwinięte przełoży się z całą pewnością na sposób podchodzenia do wszystkich późniejszych
problemów czy wyzwań życiowych. Dziecko nie będzie w takim stopniu, jak dotychczas,
niewolnikiem konwencji – stanie się bardziej samodzielne. Dodatkowe piękno tego wariantu
rozważań polega na tym, że ma szanse być to traktowane przez dziecko jako zabawa – młodzi
ludzie bardzo lubią fantastyczne alternatywy! Poniżej podaję, dla wyrobienia sobie wyobrażenia,
parę przykładów „alternatyw biologicznych” zawartych we wspomnianym cyklu artykułów:
Pierwszy z nich dotyczy... biegających roślin. Autor przedstawia tezę, że rośliny nigdy nie „wpadły”
na pomysł, że można wykorzystywać nie tylko światło żółte i czerwone, ale i zawierający o wiele
więcej energii ultrafiolet. Gdyby tak „zrobiły”, to być może mogłyby robić rzeczy zarezerwowane
dla zwierząt.
Ciekawą kwestią są też „zmarnowane” możliwości owadów. Mają one szereg ograniczeń.
Najważniejszym z nich jest brak układu krwionośnego i substancji przenoszących tlen we krwi.

Mogą sprawnie funkcjonować tylko dzięki temu, że są małe, w związku z czym stosunek ich
powierzchni do masy ciała jest znacznie wyższy, niż w naszym przypadku. To ostatnie można
wdzięcznie objaśnić dziecku robiąc sześcian z plasteliny (w ostateczności rysując go) i krojąc go na
osiem mniejszych sześcianów – każdy z tych mniejszych będzie miał w sobie jedną ósmą całej
plasteliny, ale jego powierzchnia będzie tylko cztery razy mniejsza. Można to równie barwnie
zilustrować faktem, że mikroskopijne kamyki latają sobie w powietrzu jako kurz, a wielkie głazy
jednak nie...
Gdyby owady pokonały ograniczenia wynikające niejako z „założenia”, że ich pokonywać nie będą
musiały, to mogłyby być duże i potężne – bo jednak mają one rzeczy, jakich moglibyśmy im
pozazdrościć, np. gdyby człowiek miał siłę mrówki, to by mógł przenosić wielką ciężarówkę.
Można więc na tej podstawie dać pofolgować fantazji dziecka, a najlepiej pofantazjować wraz z
nim, ale z podbudową popularnonaukową.
Inną alternatywą tego rodzaju jest możliwość istnienia hybryd roślinno-zwierzęcych, albo ludzkoroślinnych. Wyobraźmy sobie ludzi o zielonej skórze, którzy jedliby znacznie mniej, gdyby tylko
mogli się opalać. Można rzucić myśli: Jak wyglądałby kwiat człowieka? Czy dzieci przychodziłyby
na świat jako owoce? Albo: czy dzieci wyrastałyby z ziemi?
Ostatnie pytania na temat biologiczny, to już mój dodatek... Przychodzą mi do głowy i inne
alternatywy – takie, jakie w rozwoju życia na Ziemi naprawdę miały miejsce, a są niezbyt znane.
One również mogą „otworzyć” dziecko i uaktywnić jego „myślenie dywergencyjne”. W Nowej
Zelandii żyje np. jaszczurka znana jako hatteria, która ma szczątkowe oko z tyłu głowy (tak
naprawdę nie jest to oko, tylko komórki światłoczułe na skórze – można to potraktować jako
zaczątek oka). Można pofantazjować z dzieckiem na temat możliwości wynikających z tej
niewykorzystanej alternatywy.
Inna sprawa to organizmy z wieloma mózgami, co również nie jest fantazją. Ośmiornice mają
dziewięć dużych zwojów nerwowych, które są niemal równorzędne. Diplodok miał z kolei tak
długie ciało, że w miednicy (trzeba by wyjaśnić dziecku co to jest) miał zwój nerwowy prawie tak
duży jak zasadniczy mózg. Bez niego, przy prędkości przewodzenia impulsów nerwowych na
poziomie kilku metrów na sekundę, zapewne trudno by mu było koordynować ruchy wszystkich
nóg, a poza tym istniałaby groźba, że wrogo nastawiony sąsiad zabierze mu ogon, a jego głowa
dowie się o tym dopiero, gdy ogon będzie już daleko...
W nawiązaniu do ograniczeń owadów, mogę uzupełnić, że był okres – w czasach dinozaurów – gdy
obecne ograniczenia dotyczące wielkości nie miały takiego znaczenia, bo w powietrzu było o
kilkadziesiąt procent więcej tlenu, niż dzisiaj. Istniały np. wtedy ważki o rozpiętości skrzydeł ok. 35
cm.
Takie kwestie mogą stać się pożywką dla „rozmów sokratycznych” (bo i tak się je nazywa) tak
samo jak wcześniejsze pytania, tyle że wymagają pewnej minimalnej wiedzy – ale za to mogą
znacznie skuteczniej rozbudzić różne pasje! Osoby pasje mające dobrze wiedzą, że z reguły
inicjowały je właśnie takie chwile zadziwienia w dzieciństwie. Nie muszę chyba dodawać, że
pasja jest najskuteczniejszą motywacją do samodzielnego poszukiwania wiedzy, a przez to do
rozwoju wewnętrznego. Jak podkreślali już Grecy, żadna wiedza „wtłaczana” na siłę nie wywrze
takiego wpływu, jak wiedza zdobywana samodzielnie i z własnej woli.
Propozycja obejmująca inną z takich dziedzin wynika z mojego (jednorazowego, niestety)
doświadczenia z opowiadania dzieciom o kosmosie, po którym nastąpił pokaz nieba przez teleskop
o średnicy 30 cm – a czymś takim można już pokazać znacznie więcej rzeczy, niż same gwiazdy!
Rozmowy, jakie trwały gdy dzieci czekały na swoją kolejkę do teleskopu i później, były dla mnie
czymś tak wspaniałym, że wręcz nie dającym się do niczego porównać. Dzieci były owładnięte
pasją – intelektualnie i duchowo rozbudzone, a przy tym wyglądały na bardzo szczęśliwe!
Jak już pisałem w tomie 1 (i w pierwszym rozdziale tutaj), największe chyba wrażenie wywoływały
widoki galaktyk w powiązaniu z myślą o tym, że światło od nich biegło do ich oczu przez wiele
milionów lat. Dzieci były ogarnięte zadziwieniem, jakiego nie sposób byłoby się spodziewać po
dorosłych. Były one, o ile dobrze pamiętam, w wieku od 10 do 15 lat. Znajomy po prostu do swego
domu letniego za Warszawą zwiózł dzieci swoje i dzieci licznych ich przyjaciół, obojga płci, więc

dom pełnił chwilowo rolę małego ośrodka kolonijnego. Pojechałem tam właśnie na ten pokaz i
wspominam ten wyjazd z dużą przyjemnością – ze względu chociażby na wdzięczność dzieci.
Niektóre pytania przedstawione poniżej mogą więc nie trafiać tak bardzo do dzieci, które niebo
widzą tylko jako nieliczne gwiazdy w mieście, aczkolwiek wiedzą one przecież czym kosmos jest.
Poza tym nie wykluczam, że w razie potrzeby mogę gdzieś taki pokaz urządzić, bo od
wspomnianego wyjazdu (było to w sierpniu 2012 r.) teleskop stoi rozmontowany i przykryty folią,
w ogóle nie dotykany od tamtego czasu.
Muszę jednak zastrzec, że efekt z pewnością nie byłby tak silny, gdyby nie wcześniejszy pokaz
multimedialny połączony z rodzajem krótkiego wykładu poświęconego obiektom zaplanowanym
do obserwacji. Bez tego dzieci widziałyby głównie „rozmyte światła” (mgławice) czy punkciki,
które byłyby dla nich zupełnie nieczytelne – doznania nie byłyby w ich umysłach wiązane z treścią
i tym samym nie pozostawiłyby po sobie takiego śladu. W epoce przenośnych komputerów nie jest
to jednak problemem, nawet na działce. Zastrzeżenie powyższe nie do wszystkiego ma
zastosowanie, bo np. gromada kulista M-13 (zdjęcie załączone) oglądana przez tak duży teleskop,
jest czymś olśniewającym niezależnie od tego, co się o niej wie. A to jedynie przykład... Oczywiście
warunki obserwacyjne muszą być w miarę dobre, bo taki teleskop wzmacnia światło tysiące razy,
więc jeśli niebo jest szare, to stanie się ono jasnoszare i widać będzie niewiele.

Nie da się jednak ukryć, że pytania umiejscawiające człowieka i Ziemię w kontekście
Wszechświata najskuteczniej chyba poszerzają horyzonty naszych wyobrażeń. Wręcz szczerze
wątpię, czy w ogóle udałoby się wymyślić cokolwiek lepszego! Nawet Hitler powiedział kiedyś w
Wilczym Szańcu: „jedna mała luneta w gminie – stary świat pada”. Pierwsze pytania, jakie sobie
zapisałem odnośnie tego tematu, z powodzeniem spełniają już kryteria odnoszące się do pytań
„sokratycznych”, więc mają niejako podwójną wartość. Przy braku teleskopu i kogoś, kto mógłby o
kosmosie opowiedzieć, można z dzieckiem obejrzeć jakiś program dokumentalny wizualizujący np.
podróż przez naszą Galaktykę w trzech wymiarach (jest duży wybór na youtube, tyle że głównie po
angielsku – trzeba by znaleźć wersję zrozumiałą dla dziecka), a następnie pokontemplować
wspólnie niebo przy dobrej widoczności i „zagaić” rozmowę. Nigdy nie pozostawi to takiego
wrażenia, jak zobaczenie czegoś na własne oczy, ale przynajmniej jest jakaś alternatywa... Dobrze

jest, jak wcześniej, zachować wyczulenie na własne refleksje dziecka, bo one są największym
skarbem. Pytania:
Czyż nie jest to boskie doświadczenie – jakbyśmy znajdowali się zawieszeni wśród gwiazd?
(to tylko „rozgrzewające” pobudzenie wyobraźni).
Gdybyśmy mogli podróżować w kosmosie, to jakie światy byś wybrała/wybrał? Na jakich światach
chciałabyś/chciałbyś zamieszkać?
(to również jest tylko zasygnalizowaniem dziecku, że różnorodność planet przerasta wyobraźnię
ludzi – tylko w naszej Galaktyce planet jest co najmniej dziesięć razy więcej, niż wszystkich ludzi
na Ziemi). Rozmowy takie dobrze można również prowadzić w grupie dzieci. Ciepłe, letnie
wieczory, są do tego doskonałą okazją. Przykłady pytań/tematów:
Gdybyście mogli odwiedzić inne światy, to co byście im chcieli dać?
Co uważacie za najcenniejsze na Ziemi, czym chcielibyście się pochwalić?
Gdybyście mogli porozmawiać z obcymi istotami, wyżej rozwiniętymi od nas, to czego chcielibyście
się od nich nauczyć?
Jak myślicie – co w ludziach, co w nas jest najlepsze z punktu widzenia przyszłości Ziemi?
Co zapamiętacie z tego pokazu (z tych rozważań)? Co tobie wydaje się najważniejsze?
To ostatnie, to jedynie sposób na to, żeby dziecko utrwaliło sobie wrażenia i „zaszufladkowało” je
sobie przed snem w świadomości. Temu samemu może służyć np. narysowanie przekazu dla innych
istot, z kosmosu, następnego dnia – już bez pomocy dorosłego i bez sugestii z jego strony.

Problem-Based Learning
Jak wspomniałem, to, co zostało przedstawione w powyższym rozdziale, to ważny i sprawdzony,
ale zaledwie pierwszy stopień strategii rozwoju dziecka. Drugim jest właśnie to, co po polsku
należałoby nazwać uczeniem się poprzez rozwiązywanie problemu. Ten etap został opisany nieco
krócej, niż powyższy, dlatego, że jego założenia są stosunkowo proste i łatwiej jest rozwijać tę
metodę, jeśli tylko założenia się zrozumiało. Z drugiej strony jest on jednak nieco trudniejszy do
praktycznego stosowania w domu, ponieważ wymaga istnienia grupy dzieci (bo tutaj to głównie
same dzieci stymulują się wzajemnie).
Można to robić np. w szkole w ramach zajęć pozaszkolnych (w czym jestem gotów pomóc, jeśli
tylko będzie zainteresowanie personelu szkolnego), ale też podczas grupowego spędzania wakacji
w lecie, na wycieczce z udziałem dzieci różnych znajomych itp. Etap ten jest sprawdzony w
praktyce w różnych krajach i nierzadko przynosi wspaniałe wyniki, ale są one najlepsze, jeśli dzieci
dysponują pewnym zasobem wiedzy, a przede wszystkim: jeśli są w stanie sobie uświadomić co
wiedzą, a czego nie wiedzą. Jest to wyraźnym sygnałem, że przed przejściem do tego etapu ważne
jest, żeby dziecko zdawało sobie najpierw sprawę z tego, że samo szkolne „programowanie”,
zwłaszcza przyjmowane przez dziecko bezkrytycznie, stanowi istotną barierę. Dziecko najpierw
musi się po prostu nauczyć kwestionować to, co do niego dociera, a przynajmniej zacząć
dopuszczać możliwość, że istnieją alternatywne podejścia i inne odpowiedzi na to samo pytanie –
bo tylko wtedy będzie gotowe do samodzielnego szukania informacji. Z tego powodu najlepsze
wyniki osiągniemy właśnie, jeśli uczenie się typu PBL będzie drugim etapem strategii rozwoju –
tak, jak to przedstawiłem.
Etap pierwszy (czy, jak to opisałem w tomie 1: Filar Pierwszy) służy otwarciu świadomości dziecka
i przestawieniu jej z myślenia jednotorowego na wielotorowe, natomiast to, co znalazło się w tym
rozdziale, jest dawaniem „narzędzi” pozwalających praktycznie wykorzystywać alternatywy w
podchodzeniu do problemów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że PBL daje wartościowe efekty
w przypadku bardzo różnych grup wiekowych – od przedszkolnych, do studentów ostatnich lat
medycyny – jednak dzieci w danej grupie zawsze powinny być w zbliżonym wieku. W przeciwnym
razie zamiast płynnej struktury elastycznie reagującej na wyzwania, powstanie hierarchia tłumiąca
myślenie dywergencyjne. Dlatego najlepiej jest to robić w szkole, bo w niej najłatwiej o spełnienie
tego warunku.

Jest sporo publikacji poświęconych PBL (choć chyba ani jednej po polsku i nie jest ich też tak
wiele, jak w przypadku filozofii dla dzieci). Różnica ta wynika z faktu, że filozofia dla dzieci w
niektórych krajach jest już wprowadzana do szkół, natomiast Problem-Based Learning dopiero
zaczyna się upowszechniać – o ile wiem, metoda ta jest stosowana głównie na niektórych
uniwersytetach amerykańskich. Z tego ostatniego względu, większość wspomnianych publikacji
prezentuje perspektywę akademicką i z naszej perspektywy jest niezbyt przydatna. Znalazłem
jednak taką, która nie tylko jest bardzo przydatna odnośnie dzieci w wieku szkolnym, ale jest wręcz
olśniewająca. Jest doskonale napisana, a przy tym już po przeczytaniu paru stron rzuca się w oczy,
że pisał to człowiek inteligentny – profesor, ale będący zarazem osobą otwartą, mający przy tym
duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Autorem podręcznika zatytułowanego „Problem-Based
Learning – an inquiry approach” jest prof. John Barell.
Określa on opisaną metodologię jako grupowe rozwiązywanie problemów, odwołujące się do
ciekawości dzieci, ich wątpliwości i ogólnie obserwowanej ich chęci do stawiania czoła takim
wyzwaniom. Wspólny wysiłek oparty na ciekawości wykorzystywany jest do pobudzania chęci
samodzielnego poszukiwania wiedzy. Z reguły nauczyciel (lub inna osoba kierująca ćwiczeniem)
przedstawia temat problemu, natomiast uczniowie sami, poprzez dyskusję, dochodzą do tego jak go
rozwikłać, czy jak wypracować optymalne rozwiązanie – w to prowadzący ćwiczenie już nie
ingeruje. Jest to o tyle wartościowe, że zmusza do odejścia od schematów kodowanych w szkole, bo
to same dzieci wypracowują rozwiązanie (oczywiście nie może być to problem, na który gotową
odpowiedź można znaleźć w łatwo dostępnym źródle!). Chodzi o podważenie sposobu myślenia
wynoszonego ze szkoły – że odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania można się wyuczyć na
pamięć, co zwyczajnie nie przygotowuje dzieci do funkcjonowania w realnym świecie.
Najważniejsze i unikalne zalety tego podejścia są trzy:
1. Po pierwsze dzieci, dyskutując w grupie i konfrontując ze sobą różne podejścia, rozwijają
myślenie krytyczne.
2. Po drugie zaś, sytuacja zmusza ich do zastanawiania się czego w układance dostępnych
danych im brakuje i jak sobie z tym poradzić. Jest to prawdziwy przeskok z epoki kamiennej
do poziomu światłych społeczeństw, bo istniejące badania jasno pokazują, że uczniowie
poddani „normalnej” edukacji są w takich sytuacjach po prostu bezradni – bo nic ich
zwyczajnie w szkole nie motywuje do takiego myślenia. Ćwiczenia PBL prowadzi się w
grupie, albo (najlepiej) w kilku grupach działających równolegle.
3. Po zakończeniu ćwiczenia (lekcji) uczniowie sami analizują najlepsze podejście oraz
ustalają przyczyny porażek grup, które zastosowały złą strategię. Uczniowie sami się
oceniają, co – jak pokazuje praktyka – motywuje ich do nauki o wiele skuteczniej, niż oceny
nauczyciela, będące o tyle „demotywujące”, że w ślad za nimi nie idzie samodzielne czy
grupowe analizowanie błędów. Ta pozytywna motywacja wynika głównie z poczucia
panującego wśród uczniów, że mogą się wykazać swoją oryginalnością. Jest to jak konkurs,
mający pewne cechy zabawy.
W sumie, bardzo szybko przynosi to efekty! Oprócz rozwijania krytycznego myślenia i zdolności
do wartościowania informacji (czyli zdolności analitycznych, czego też w szkole nie ma) daje to
pewien drobny „bonus”, a mianowicie umiejętność myślenia grupowego z podziałem ról. Są to
wszystko podstawy funkcjonowania w prawdziwym świecie, jakich szkoła nie daje.
Tu krótka dygresja – przerywnik:
Kojarzy mi się to z „nauczaniem”, podjętym przed laty wobec mnie przez znajomego analityka
wywiadu. Zawsze odnosiłem wrażenie, że jest to człowiek, który wręcz urodził się do tej roli. Od
dłuższego czasu namawiał mnie on do zrealizowania poszukiwań w różnych archiwach
zagranicznych odnośnie interesujących nas obu, pewnych niewyjaśnionych aspektów drugiej wojny
światowej. Ponieważ oprócz przygotowania analitycznego, miał on duże doświadczenie archiwalne,
to był w stanie przygotować mnie do sprostania temu wyzwaniu zdumiewająco dobrze. Problem
polega na tym, że zasoby archiwalne nie są opisane tak, jak książki w bibliotece. Są przewodniki po
aktach i inwentarze, ale jest pewną sztuką wyłapanie z tego wszystkiego wartościowych „perełek”.
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Sztuka polega na tym, żeby móc
określić „klucze” do odpowiedzi
na interesujące nas w danej
kwestii pytanie. Nie będę tu
wchodził w szczegóły, bo byłby
to pewnie cały duży rozdział, ale
ogólnie trzeba orientować się
jak dane zagadnienie wyglądało
w Niemczech, w jaki sposób
było ono rozpoznawane itp.
Kluczem mogą być daty, instytucje zlecające, miejsca, stopnie tajności itd. Poza tym myślenie
oficera wywiadu oparte jest na „głęboko zakodowanym”, pierwotnym niemal odruchu
klasyfikowania źródeł informacji na pierwotne i wtórne, obiektywne i subiektywne – i jeśli już
przyjmie się taką optykę, to bardzo pomaga odróżniać szczegóły istotne od szumu, bez straty czasu.
Uzupełnieniem tego jest sztuka oceniania źródeł informacji (ludzi), bo tak wyszkolony człowiek już
po usłyszeniu czy przeczytaniu kilku zdań jest w stanie powiedzieć o takim „źródle” zaskakująco
wiele. Jako całość, jest to na tyle inne od zwykłej percepcji, a zarazem dla „normalnych” ludzi
nieuchwytne, że stanowi zresztą ciekawą analogię do alternatyw kulturowych, co jest ważnym,
choć nieco dalszym etapem rozwoju...
Efekt tak zrealizowanego „instruktażu archiwalnego” był w sumie taki, że zaskakująco szybko i
sprawnie byłem w stanie „wyłapywać” to, co mnie interesowało. Zamiast wczytywać się w
niezliczone dokumenty, z reguły wystarczało mi pobieżne przejrzenie, aby oszacować szansę na
znalezienie w nich czegokolwiek. Czasem rozwiązanie problemu sprowadzało się do ustalenia
komu zadać jedno pytanie i – co nie mniej ważne – jak je sformułować. Bez wspomnianego
„nauczania”, do pewnych rzeczy pewnie nigdy sam bym nie doszedł. Przez takie doświadczenia
jestem w stanie lepiej docenić zalety innych, opisanych w tym tomie podejść.
To była tylko dygresja na marginesie, aczkolwiek zwraca ona uwagę na dodatkową zaletę uczenia
się poprzez PBL, a mianowicie na rozwijanie sztuki formułowania wartościowych pytań. Nie
muszę chyba dodawać, jak ma się to do szkoły! Działa tu podobny mechanizm, jak w systemach
sztucznej inteligencji (mam na myśli tzw. sieci neuronowe, a nie klasyczne komputery wykonujące
zadania, reklamowane jedynie jako sztuczna inteligencja). System taki, zanim się nauczy, próbuje
różnych dróg dojścia do rozwiązania „na oślep”, a jeśli w jakiś sposób uda mu się do rozwiązania
dojść, to następnie analizuje tę drogę wstecznie i na tej podstawie zmienia architekturę swego
procesora. W przypadku człowieka, a ściślej w przypadku metody PBL, wygląda to dokładnie tak
samo – wszystko sprowadza się do budowania innych połączeń między komórkami nerwowymi. To
jest właśnie uczeniem się myślenia. I nie piszę tego tylko by epatować niepotrzebnymi szczegółami
technicznymi czy biologicznymi, ale żeby pokazać fundamentalny charakter różnicy, jaką opisana
tu strategia rozwoju wnosi.
Oprócz powyższych zalet Problem-Based Learning, profesor Barell wymienia m.in. następujące.
Podałem tylko parę, moim zdaniem najistotniejszych – w dosłownym tłumaczeniu:
● Prowadzi to do przetwarzania informacji na wyższych poziomach, co wiąże się z
rozwiązywaniem problemów, myśleniem krytycznym, różnymi strategiami dociekań i z
refleksją wypływającą z praktyki. Prowadzi to do głębszego rozumienia (Perkins, 1992),

zdolności do kierowania sobą (McCombs, 1991), dłuższego zapamiętywania informacji i
koncepcji oraz lepszej zdolności do ich przekazywania (Bransford, Brown i Cocking 2000;
Marzano 2003; Marzano, Pickering, Pollock 2001; Mayer 1989).
● Jest to pedagogika oparta na autentycznym, samodzielnym budowaniu wiedzy (…)
(Newmann et al, 1996).
● Uczenie się ukierunkowane na rozumienie rozwija złożone procesy intelektualne. (…).
● Zmusza to do patrzenia na każde zagadnienie z różnych perspektyw, jak również do łączenia
ze sobą wiedzy z różnych dziedzin – czyli tak, jak w życiu, a nie w szkole.
Dalej przedstawiłem metody uczenia się tego rodzaju i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby
to „działało”, ale jeśli jesteśmy przy zaletach, to pozwolę sobie zacytować tu jeszcze pewne
refleksje prof. Barella – moim zdaniem bardzo ważne. Byłoby dużym sukcesem, gdyby słowa te
dotarły do twórców naszej oświaty, zwłaszcza tych, którzy winią wszystkich innych za to, że
uczniowie – jak wykazują wszystkie badania – nudzą się w szkołach. Refleksje te można nazwać
sednem wspomnianego przeze mnie Filaru Drugiego [str. 9 publikacji wspomnianej wcześniej]:
„Gdy ramy programowe zostaną zbudowane w oparciu o intrygujące sytuacje problematyczne i
skupione na tym, zaobserwujemy coś nowego – uczniowie o różnych zdolnościach i
zainteresowaniach zaczną zdradzać zaangażowanie na różne sposoby, czego nie widzieliśmy
wcześniej. Uczniowie mający trudności z nauką i ci, którzy dotychczas wykazywali słabe wyniki,
mogą stać się o wiele bardziej zainteresowani i zaangażowani, ponieważ dajemy im możliwości
dokonywania wyborów i większą możliwość decydowania o ich uczeniu się, jak również większe
możliwości wyrazu. Z drugiej strony możemy jednak zaobserwować, że ci, którzy dotychczas
plasowali się wysoko, będą wypadać słabo, bo będą mieć trudności z dopasowaniem się do nowego
formatu, gdy cała sztuka nie polega już na zgadywaniu co nauczyciel chce usłyszeć i co może być
na teście. PBL daje im wyzwania zupełnie inne od zapamiętywania treści przekazywanej przez
nauczyciela. Stanowi to znacznie większe wyzwanie, łamiące rutynę dotychczas uważaną w klasie
za świętą.”
Strategia PBL opiera się na pewnej wspólnej dla wszystkich wariantów podstawie – różnice
wynikają głównie ze specyfiki samych tematów oraz tego, że na początku uczący koordynuje
wysiłek dzieci, natomiast z czasem jego rola maleje. Wspólną podstawą są przede wszystkim
narzucone z góry składniki procesu dochodzenia do prawdy, które przedstawia się uczniom po kolei
– jako kolejne etapy:
1. Określenie problemu (przykłady tematów podałem nieco dalej).
2. Podsumowanie co już wiemy na dany temat.
3. Ustalenie czego musimy się dowiedzieć – czego nie wiemy?
4. Ustalenie w jaki sposób mamy dotrzeć do potrzebnych informacji.
5. Po zakończeniu sesji uczniów prosi się o odpowiedź na pytanie: czego się na tym
przykładzie nauczyliście? Uczniowie oceniają na tej podstawie skuteczność swojej grupy
względem innych grup, względnie kreatywność poszczególnych członków grupy, jeśli grupa
była jedna.
6. Stawia się pytanie: jakie ciekawe nowe pytania można na podstawie ostatniego ćwiczenia
sformułować? Pytania te mogą służyć jedynie wygenerowaniu refleksji (wyartykułowaniu
znaczenia) w celu lepszego utrwalenia nauki, lub mogą być podstawą do kolejnego
ćwiczenia.
Oczywiście, mogą być pewne „wariacje” na temat powyższych wytycznych, aczkolwiek ogólna
zasada i cel są już chyba jasne... Natomiast co do wyboru tematów, to przede wszystkim należy
wybierać je tak, aby były one przez dzieci postrzegane jako ciekawe wyzwania. W tym celu
najlepiej proponować takie kwestie, które są przez nie odbierane jako autentyczne i w jakiś sposób
ich dotyczące. Jeśli uda się w nie „wpleść” jakieś elementy groteskowe (zabawne), to tym lepiej.
Jeśli grupa składa się z dzieci obu płci (np. klasa szkolna), to dobrze jest też unikać tematów takich,
jak np. „dlaczego pół wieku temu ludzie polecieli na Księżyc, a nie wiadomo czy w ciągu
następnych kilkudziesięciu lat tam wrócą?”, bo coś takiego będzie interesowało głównie
chłopców... Alternatywny temat, np. „jak najskuteczniej zreformować szkołę, żeby uczyła ona

myślenia i nie była nudna” będzie zapewne bardziej pociągający dla przedstawicieli obu płci. Kilka
przykładów tematów cytuję za prof. Barellem – są to tematy z autentycznych lekcji:
 Grupa dzieci z przedszkola, wykazująca problemy z uczeniem się, zastanawiała się jaki jest
obieg wody w przyrodzie i jak to najskuteczniej objaśnić.
 Grupa ośmiolatków miała ustalić dlaczego flary słoneczne (formalnie są to koronalne
wyrzuty materii/coronal mass ejection – piszę to dla tych, którzy chcieliby poszukać ich
opisu w internecie) odrywają się od Słońca i rozpraszają się w przestrzeni kosmicznej. Tym
samym dzieciom polecono ustalić odpowiedź na pytanie dlaczego wszystkie amerykańskie
autobusy szkolne są malowane na żółto, oraz jak ludzie ubierali się tysiąc lat temu (żeby
dodać aspekt kreatywny, to można również zapytać dlaczego ubierali się tak, a nie
inaczej...). Postawiono im również pytanie dlaczego nigdy żadna kobieta nie była
prezydentem USA. Podejrzewam, że to ostatnie mogło jedynie „wywołać” z ich pamięci
opinie zasłyszane w domu, stereotypy, bo jeśli chodzi o role społeczne, zawody itp., to
dzieci kierują się stereotypami w znacznie większym stopniu niż dorośli; aczkolwiek przy
odrobinie inicjatywy można to też przekształcić w rozmowę na temat źródeł i wpływu
stereotypów na życie, co nieco uodporni dzieci na indoktrynacje i ograniczanie ich
horyzontów poprzez kodowanie schematów myślenia. Będą dzięki temu nieco bardziej
świadome, że pewne ograniczenia im się narzuca, i że one nie zawsze muszą je akceptować.
 Dziesięciolatkom polecono możliwie najlepiej opisać życie codzienne w czasie II wojny
światowej, na podstawie rozmów z ludźmi, którzy to pamiętali.
 Uczniowie szkoły średniej mieli opisać jakie kryteria należy spełnić przy tworzeniu służb
publicznych w ich mieście, aby przyciągnąć inwestorów.
 Dzieciom piętnastoletnim postawiono zadanie określenia stopnia zagrożenia bakteriami w
ich szkole, w oparciu o przeprowadzone samodzielnie badania i analizę ich wyników.
Powtarzam przy tej okazji: celem nie jest tu samo zdobywanie informacji o przedstawianych
zagadnieniach, ale kształcenie zdolności do krytycznego myślenia wielotorowego. Bardzo dobrym
pomysłem jest tu dawanie dzieciom możliwie dużej inicjatywy, bo to będzie je motywować.
Ponadto, jeśli już pewną otwartość osiągniemy (o czym można zresztą mówić już w trakcie
realizacji Filara Pierwszego), to można też ustalać wspólnie z dziećmi tematy dotyczące źródeł i
ograniczeń rozwoju – np. „dlaczego 2500 lat temu ludzie wymyślili rozmowy „sokratyczne” jako
najlepszą drogę rozwoju dzieci, a jeszcze w XXI wieku mają tak wielkie problemy ze zrozumieniem
przydatności myślenia krytycznego?”. Temat taki może naprawdę wywołać spore zamieszanie w
głowach – w sensie pozytywnym! Myślenie nad tym czym rozwój jest, byłoby tu nieuniknioną
konsekwencją. Dzięki temu dzieci zaczęłyby kwestionować różne „mity współczesności”, a przez
to zaczęłyby samodzielnie szukać prawdy. A to jest celem ostatecznym – zarazem jest też
podstawowym narzędziem rozwoju, jakie możemy dzieciom dać. Nie damy im tego programując je
w szkole, ani wtedy, gdy rodzice będą uważać je za odbicie samych siebie, ale poprzez dostrzeżenie
ich człowieczeństwa, odrębności i docenienie ich niezależności umysłowej. Pamiętajmy, że dzieci
są z natury kreatywne! Znana pisarka Ursula LeGuin trafnie stwierdziła, że: „Kreatywny dorosły, to
dziecko, któremu udało się przetrwać”. Pomóżmy im więc zachować to, co najlepsze. Dając im
rozwój, my też możemy się przy tej okazji czegoś nauczyć – a to uczyni całą przygodę wspólną!
I to jest wszystko, co chciałem przekazać na temat Problem-Based Learning. Mógłbym przedstawić
opis szerszy, z mnóstwem cytatów, ale wolałem wybrać prostszą formułę, w celu skupienia się na
prostocie tej metody – mimo bardzo wartościowych i unikalnych efektów jej stosowania. Ogólne
zasady są już chyba całkowicie zrozumiałe... Jak wspomniałem wcześniej: na początku nauczyciel
(koordynator ćwiczenia) pomaga dzieciom, tak aby oswoiły się z nowym podejściem, jednak z
każdym kolejnym ćwiczeniem ingeruje coraz mniej. Zresztą z czasem dzieci będą same zgłaszać
ciekawe propozycje. Pamiętajmy, że im większą frajdą to dla nich będzie i im bardziej będą się
angażować emocjonalnie, tym więcej na tym skorzystają – zależność ta jest bardzo silna. Nie
ignorujmy więc przejawów ich inicjatywy, będących dla nich źródłem radości i spełnienia. Wtedy
będą one mogły potraktować życie jako rozwijającą przygodę.

Na zakończenie tego rozdziału: zachęcam do przekonywania nauczycieli Twojego dziecka do
współpracy! Jeśli masz z nimi dobry kontakt, to nie zaszkodzi przesłać im niniejszą
publikację – bo oni mogą zrobić więcej. Z ich pomocą najłatwiej będzie zastosować metodę PBL,
bo w odróżnieniu od treści poprzedniego rozdziału, to już raczej trudno byłoby robić samodzielnie,
w domu. Powyżej opisałem ją skrótowo z tego właśnie powodu, ale w szkole, w razie potrzeby i
zainteresowania pedagogów, jestem w stanie zrealizować ją od początku do końca – nie musi to być
lekcja, może to być element zajęć pozalekcyjnych.
Jak wspomniałem na początku, Filar Trzeci strategii rozwoju zostanie opisany w tomie 12. Będzie
on o tyle ważny, że przynajmniej w skali cywilizacji, bez „ruszenia” kulturowych fundamentów
rozwoju przeskok byłby tylko częściowy (choć w rodzinie można częściowo pokonać to
ograniczenie samodzielnie, np. w oparciu o wskazówki zawarte w tomie 12 i częściowo w 1). Aż
trudno uwierzyć, że dotychczas prawie nikt na Ziemi nie próbował wypracować strategii rozwoju,
która by kulturę obejmowała! Czyż samo to nie potwierdza wystarczająco, że żyjemy (żyliśmy) w
Nowym Średniowieczu? Ale z tego samego powodu nikt nie będzie też tęsknił za światem zastoju...
Uwaga dotycząca kontaktu z autorem:
Zawsze odpowiadam na e-maile, choć z konieczności czasem lakonicznie, natomiast muszę ostrzec,
że zdarzają się przypadki e-maili „znikających”. Jeśli nie ma odpowiedzi, to trzeba rozważyć
ewentualność, że e-mail w ogóle nie dotarł. Adres mailowy:

Informacje o treści i dostępności innych tomów „Instrukcji
przebudzenia”
Mimo wielu wznowień, cały czas są problemy z dostępnością różnych tomów serii. Praktyka
pokazuje, że ogólnie najłatwiej znaleźć w księgarniach tomy nowe. Informacje o dostępności
podane przy poszczególnych tomach szybko się dezaktualizują, co zresztą było jednym z powodów
zawarcia informacji najważniejszych dla przyszłego rozwoju (czyli powyższych) w tomie
dostępnym bezpłatnie na stronie internetowej. Dzięki temu dostęp do nich nie jest przynajmniej
niczym ograniczony... Wynika to również z groźby poważnego kryzysu gospodarczego, co może
znacznie utrudnić dystrybucję tomów papierowych właśnie wtedy, gdy recepty „strategicznie
ważne” z punktu widzenia rozwoju będą najbardziej potrzebne.
Jako uzupełnienie niniejszego tomu, za najbardziej przydatne należy uznać tomy 1 i 12.
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 1
„Strategia przemian na Ziemi i Nowy Renesans”
(publikacja obecnie dostępna)
Książka ta, uważana za najlepszą książkę Igora Witkowskiego,
ukazuje patologie duchowe i umysłowe naszego świata. Jest to
wyliczenie czynników powodujących, że fundamentalna
transformacja jest czymś nieuchronnym, że świat, jaki znamy,
będzie musiał się załamać. Obejmuje to cały nasz światopogląd –
od ograniczeń nauki, poprzez dogmatyzm, który będzie musiał
upaść, aż po zapowiedzi otwartego kontaktu z cywilizacjami
pozaziemskimi. Książka ta jest wynikiem ogromnej pracy i opiera
się na bardzo wielu źródłach. Przedstawia ona wyjątkowo czytelny
i logiczny mechanizm przemian. Jednak największym jej atutem
(obecnie dostępnego wydania, znacznie lepszego od tego z roku
2014) są nie zapowiedzi upadku, ale opis kolejnej fazy procesu:

obszerny rozdział poświęcony drodze ku budowie cywilizacji światła (świadomości), drodze
opierającej się na zerwaniu łańcuchów ograniczeń mentalnych blokujących rozwój ludzi i całej
naszej cywilizacji. Jest to droga przydatna dla każdego na poziomie rozwoju osobistego, ale
dotycząca też Nowej Edukacji opartej na diametralnie innych podstawach niż dotychczasowa. W
tym sensie oferuje ona ogromny przeskok, z całą pewnością nie mając obecnie odpowiednika na
Ziemi, w jakiejkolwiek postaci.
Jest to przy tym droga porażająca logiką i oczywista dla każdego, kto po tę książkę sięgnie. Nie jest
ona prosta, ale zastosowana zawsze będzie przynosić olśniewające wyniki – autor gwarantuje. Jest
ona zbieżna ze strategią rozwoju (i uczenia) wysoko stojących istot i jako taka została po raz
pierwszy przedstawiona tak szeroko. Innymi słowy, jest to duchowa brama ku przyszłości!
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 2
„Przekłamane przekazy chrześcijaństwa”
(publikacja obecnie niedostępna)
Książka ta prezentuje nieznaną prawdę o tym, jak powstawała Biblia i że większość jej treści nie
ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to prawdziwy szok kulturowy, doskonale poparty
dowodami – książka o potężnej sile oddziaływania. Najnowsze odkrycia, zaprezentowane przez
autora, pokazują, że Stary Testament oparty został prawie
wyłącznie na tekstach pochodzących z obcych religii! Również
nauki Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie zostały
zniekształcone w bardzo dużym stopniu. Wprawdzie część
pochodzącej z nich prawdy pozostała, za to Kościół zupełnie
opacznie zrozumiał zasadnicze przesłanie i zatracił najistotniejszy
rdzeń nauk Chrystusa, de facto tworząc religię opartą na kulcie
jego śmierci. Dodatkowo częściowo zastąpiono pierwotną wersję
kultem człowieka – matki Chrystusa. Nie to jest jednak jednym z
najbardziej zaskakujących odkryć, lecz fakt, że współczesne
rytuały, zwyczaje i obchody świąt usankcjonowanych przez
Kościół (i same święta), są niemal w całości reliktami kultów
niechrześcijańskich. Obrządki Kościoła nie mają prawie nic
wspólnego z chrześcijaństwem.
Z uwagi na rekordowe zainteresowanie tomem drugim, jego
pierwszy nakład został bardzo szybko wyczerpany. Autor
odpowiedział jednak na zainteresowanie, przygotowując
rozszerzone wydanie tego tomu, zawierające jeszcze bardziej szokujące odkrycia, niż opisane
wcześniej! Ukazało się ono na jesieni 2016 roku (na okładce powinien być widoczny żółty napis
„wydanie rozszerzone”). Dodatkowym uzupełnieniem tego wydania tomu 2 jest książka
„Antyduchowość”. Wydanie rozszerzone tomu 2 było jednak zupełnie niedostępne już po trzech
miesiącach od momentu jego ukazania się!
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 3
„Zakodowane przesłania Starożytnych”
(publikacja niedostępna, ale prawdopodobnie zostanie ona wznowiona i powinna ukazać się na
jesieni 2017 r.)
Z tomem drugim i pierwszym łączy tę książkę ukazanie początków ludzkości nie tylko w zupełnie
inny sposób, niż znany dotychczas, ale też ukazanie ich w oparciu o jednoznaczne, niepodważalne
fakty. Jest to opis globalnych dokonań starożytnych cywilizacji. Przede wszystkim chodzi tu o
zależności pomiędzy różnymi centrami pradawnych kultur – zależności wynikające z położenia

tych centrów względem siebie (szokujące!), jak też o inne informacje o charakterze
matematycznym zawarte w różnego rodzaju budowlach i obiektach. Okazuje się, że mamy
bogactwo źródeł pochodzących z pradawnych czasów, które stawiają początki ludzkości w zupełnie
nowym świetle.
Opis ten został uzupełniony nowymi informacjami na temat równie
dotychczas nieznanych twórców tych dokonań, które doskonale
powyższy obraz uzupełniają – nieznanej do niedawna rasy,
przyspieszającej rozwój ludzkości o całe tysiąclecia. Książka ta
zawiera naprawdę szokujące potwierdzenia opisu początków
ludzkich cywilizacji, przedstawionego w „Osi świata”!
Odrębny rozdział poświęcony jest niezwykłym technologiom
obróbki stosowanym przez najbardziej zaawansowane cywilizacje
starożytne. Przedstawiono też ciekawe, najnowsze informacje
dotyczące badań prowadzonych w Puma Punku – w niezwykłych
ruinach opisanych w książce „Oś świata”. Obecnie
przygotowywane jest wznowienie tej książki.
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 4
„Droga ku gwiazdom”
(publikacja już niedostępna)
Książka ta poświęcona jest kolejnemu składnikowi wiedzy, jaka ma
być ujawniana w trakcie transformacji naszej cywilizacji. Tym
razem chodzi o możliwość wyjścia w kosmos – zarówno w sensie
wiedzy prowadzącej ku Nowej Fizyce i możliwości skopiowania
statków kosmicznych Obcych, jak i szoku kulturowego, który
będzie temu towarzyszył. Ważną częścią książki jest też analiza
reguł rozwoju cywilizacji bardziej rozwiniętych oraz
przedstawienie ciekawych ich opisów zawartych w Księdze Urantii
i w innych źródłach. Jest to próba przedstawienia perspektywy, jaka
roztoczy się przed ludzkością po transformacji – perspektywy
ostatecznego zjednoczenia z inteligencjami kosmicznymi. W
odrębnym rozdziale przedstawiono również nowe informacje na
temat perspektyw (bliskich!) na odkrycie życia poza Ziemią.

INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 5
„Dowody ingerencji w rozwój ludzkości”
(publikacja już niedostępna)
Piąty tom serii zawiera zestawienie niepodważalnych dowodów
pobytu przedstawicieli obcych cywilizacji na Ziemi z różnych
epok historycznych. Autor skupił się głównie na relacjach i
obrazach dotyczących statków latających i innych urządzeń
technicznych Obcych, w tym tak mało znanej kwestii, jak broń

pozaziemskich „bogów”. Książka ta zawiera fragmenty obszernego opracowania Witkowskiego
zatytułowanego „Księga Dowodów” (już zupełnie nieosiągalnego). Materiał ten został wzbogacony
o liczne informacje z najnowszych, a nie opisywanych w naszym kraju źródeł. W wielu
przypadkach są one wręcz bezprecedensowe (m.in. zamieszczono wywiad z rosyjskim generałem
opisującym kontakty nawiązane z jedną z obcych cywilizacji!). Ogólnie rzecz biorąc, książka ta
prezentuje różnego rodzaju ślady kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi, do jakich dochodziło
w przeszłości naszej planety – i wiele z nich wciąż jest słabo znanych.
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 6
„2020 – budowa cywilizacji światła”
(książka już niedostępna)
Książka ta przedstawia wizję przyszłości, w perspektywie najbliższych kilku lat. Jak sugeruje sam
podtytuł, w tomie tym autor nawiązuje do pierwszego tomu serii. Przedstawiono w nim
kompleksową wizję naszej cywilizacji po procesie przemian,
jednak z podkreśleniem aspektów rzadko dotychczas
opisywanych, słabo rozumianych, a jednak ciekawych – np.
zagrożeń dla naszej przyszłości, jakie będą transformacji
towarzyszyć. Jest to też wizja wydarzeń nakreślona z perspektywy
Polski. Nie jest to więc powtórzenie tomu 1 (w którym wprawdzie
już znalazł się opis Nowego Renesansu, jednak dotyczył on tylko
rozwoju osobistego i Nowej Edukacji, natomiast tym razem jest to
szerszy opis nowego świata). Z tego względu książka ta może
nawet ciekawiej uzmysławiać w jak ważnym punkcie zwrotnym
się znaleźliśmy, niż tom 1. Jest to jedyna w swoim rodzaju,
olśniewająca wizja Nowego Świata. Ponieważ jest to wizja
pewnego modelu, to została ona przedstawiona w
zbeletryzowanej, powieściowej formie. Znaczną część tej książki
stanowią jednak aneksy dokumentacyjne, które w wielu
przypadkach prezentują wyjątkowo ważne i zupełnie nowe
informacje – wskazujące m.in. na znacznie bliższą perspektywę
przemian, niż można było sądzić dotychczas.
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 7
„Otwarcie trzeciego oka”
(ukaże się pod koniec lutego 2016 r.)
Tom 7 będzie przedstawiał sprawdzone, a praktycznie nieznane
techniki rozwijania zdolności postrzegania pozazmysłowego
(niewielu ludzi wie, że takowe istnieją – temat ten był
zasygnalizowany na ostatnich stronach tomu 1). Jest to ważny
element zapowiadanych przez Obcych instrukcji dotyczących
transformacji, jako że pozwoli otworzyć ludzi na percepcję
informacji z kierunków, o których istnieniu nawet dotychczas nie
wiedzieli. Poza tym każdy powinien przejść przez doświadczenia
tego rodzaju, gdyż bardzo ułatwiają one obalenie paradygmatów
dotychczasowej percepcji, przestawiając świadomość na nowe
tory. Zmieniają one widzenie świata wyjątkowo skutecznie i
szybko – i z tego punktu widzenia jest to również książka
pionierska. Tom 7 został oparty w większości na materiałach

(obszernych!) dotyczących programów szpiegostwa parapsychicznego realizowanych w
ZSRR/Rosji i w USA. Przez to z jednej strony zapełnia on wyjątkowo niezwykłą, białą kartę w
historii najnowszej, a z drugiej – i ważniejszej strony – prezentuje o wiele skuteczniejsze programy
rozwijania zdolności parapsychicznych, niż te, które są powielane w publikacjach popularnych
(Uwaga: książka ta ma inną okładkę, niż anonsowana w tomie 4 i 5).
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 8
„Nieznane korzenie religii na Ziemi”
(ukaże się pod koniec lutego 2016 r.)
Książka ta została napisana, wyjątkowo, przez Igora
Witkowskiego oraz Jolantę Kupiec. Stanowi ona kontynuację
tomu 2, poświęconego przekłamaniom przekazów tworzących
chrześcijaństwo. W jednej z jej części opisano np. analogie
pomiędzy historią Chrystusa a dokonaniami kilkunastu (!)
wcześniejszych zbawicieli, którzy powtarzali ten sam schemat
działania i w większości również zostali ukrzyżowani. Inny z
rozdziałów dotyczy konsekwentnej polityki włączania elementów
kultów pogańskich do chrześcijaństwa, bo okazuje się, że taka
była – stanowi to wyjaśnienie wielu zaskakujących motywów tej
religii, o jakich była mowa w tomie drugim. Wiele miejsca
poświęcono
też
archaicznym
korzeniom
religii
bliskowschodnich, a w szczególności żydowskiej, sięgającym
pierwotnego myślenia magicznego – pozwalają one znacznie
ciekawiej spojrzeć na religie współczesne. Zaskakująco nowe
szczegóły na temat korzeni religii okazała się również zawierać cytowana już wcześniej „Księga
Urantii”. Zostało to wszystko potraktowane jako punkt wyjścia do rozważań na temat kierunków
rozwoju duchowości po transformacji.
INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 9
„Upadek Babilonu”
(książka powinna ukazać się jesienią 2017 r.)
Książka ta jest poświęcona Stanom Zjednoczonym i ich drodze
ku upadkowi, ale tylko jako najbardziej jaskrawej reprezentacji
systemu funkcjonującego na całym Zachodzie. Ludzie patrzą na
kryzys Zachodu głównie pod kątem gospodarczym czy
finansowym, jednak w tej książce będzie temu poświęcony tylko
jeden rozdział. Autor uznał, że jest to drugorzędnym przejawem o
wiele głębszego i w gruncie rzeczy innego kryzysu, który jest o
tyle ciekawszy, że jest znacznie mniej ludziom znany – jest nim
brak rozwoju człowieka. Przekłada się to na tak pozornie tylko
banalne sprawy, jak brak jakiejkolwiek dojrzałej wizji przyszłości
we współczesnym świecie zachodnim, na brak kreatywności
społeczeństwa będący źródłem braku konkurencyjności USA (i
zresztą większość Zachodu), czy na lawinowo rosnące
dysproporcje materialne, będące bezpośrednią konsekwencją
globalizacji i zarazem przysłowiową bombą, w odpowiednim
momencie rozsadzającą niektóre kraje Zachodu od środka.

INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 10
„Ukrywane korzenie chrześcijaństwa”
(książka powinna ukazać się jesienią 2017 r.)
Niniejsza książka poświęcona jest pogańskim inspiracjom przyswojonym przez chrześcijaństwo,
przez co przypomina tom 2 i 8. Różni się jednak od nich tym, że w większym stopniu opisuje
mroczne, często bardzo smutne epizody z początków
chrześcijaństwa. Ujawnia jednak sprawy nowe, nie opisane we
wcześniejszych tomach i praktycznie nieznane. Jest to m.in.
odmitologizowanie „chrześcijańskich korzeni Europy”, co okazuje
się trwającym ponad sto lat łańcuchem rzezi i planowego
niszczenia najbardziej imponującego dorobku starożytności. Wiele
miejsca poświęcono religii Mitry, z której chrześcijaństwo
zaczerpnęło wyjątkowo wiele, a we wcześniejszych tomach
zagadnienie to opisano tylko w krótkich wzmiankach. Opisano też
zupełnie nieznane korzenie kultu Matki Boskiej, która stała się
nowym wcieleniem dawnych bogiń (zwłaszcza Kybele i Izydy).
Okazuje się, że wiele opisanych w książce zapomnianych, a dziś
mocno szokujących praktyk wczesnego chrześcijaństwa, miało
podobne źródła. W książce znalazły się również prawie nieznane
informacje na temat ewolucji duchowej Chrystusa, które rzucają
zupełnie nowe światło na historię jego życia!

INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 11
„Megality – duchowość natury i religia kosmosu”
(książka powinna ukazać się w 2018 r.)
Już w tomie 1 pojawiła się zaskakująca niektórych dygresja, że zapowiadane w ramach
transformacji obalenie religii w dotychczasowym ich rozumieniu, pozbawienie ich „pustych
rytuałów” i dogmatów, zaskakująco zbliży nas do czegoś, co można nazwać duchowością natury.
Byłoby to z jednej strony zgodne z podejściem inteligencji
pozaziemskich do rozumienia Boga, jako bezpostaciowej
inteligencji przenikającej wszystko, co nas otacza, a z drugiej
strony byłoby swoistym powrotem do przeszłości, bo coś takiego
już miało kiedyś miejsce. Igor Witkowski analizuje prastare
wierzenia pod tym kątem, szukając inspiracji dla nowej
duchowości. Książka ta jest drugim wyjątkiem od reguły w serii
„Instrukcje przebudzenia”, po tomie 8, bo została ona napisana
nie tylko przez niego. Jej współautorem jest prof. Mariusz
Figurski, który badał polskie megality, uzyskując wiele
nieznanych wcześniej i ciekawych informacji. Opis prof.
Figurskiego dotyczy głównie zależności liczbowych i danych o
charakterze astronomicznym zawartych w megalitach. Opis
Witkowskiego
poświęcony
jest
zaś
światopoglądowi
megalitycznemu i zapomnianej religii, mającej jednak nie tylko
pozytywne, ale i mroczne aspekty (szokujące, a przemilczane!),
którym poświęcony został jeden z rozdziałów.

INSTRUKCJE PRZEBUDZENIA tom 12
„Nowa kultura”
(książka powinna ukazać się w 2018 r.)
Książka ta będzie bardzo ważnym uzupełnieniem serii, a
zwłaszcza tomu 1, bo została ona poświęcona Nowej Kulturze,
której stworzenie pozostaje zasadniczym celem przemian na
Ziemi. Jest to zagadnienie trudne i nieco wybiegające w
przyszłość, ale jednak możliwe do zrozumienia i zrealizowania.
Chodzi tu o kulturę nastawioną nie na zachowawczość, a na
rozwój człowieka i rozwój cywilizacji, ale obejmującą również
duchowość zupełnie inną, niż klasycznie rozumiana duchowość
religijna (częściowo scharakteryzowaną już w tomie 11).
Narodziny tej nowej kultury będą największym przeskokiem,
jakiego nasz świat dokona w najbliższych latach i czymś, co
najbardziej zbliży nas do zaawansowanych cywilizacji
kosmicznych – w Ich oczach jest to jedyna rzecz, jaka nas bardzo
różni.

Wszystkie wymienione książki są, lub będą, do nabycia w:
Księgarni – Galerii „Nieznany Świat” w Warszawie oraz na www.nieznany.pl
Galerii „Czwartego Wymiaru” w Warszawie oraz na www.sklepkormoran.pl
Księgarni wysyłkowej „Nexusa” na www.nexus.media.pl/ksiegaqc

