
W sprawie lęku przyszłości (1) 
 

Drogi Marku, 

 

Przeczytałem ten esej z zaciekawieniem i satysfakcją:  istotność tematu, sposób wykładu, jasność, 

język. To dobre zdarzenie – dar, lecz o niepokojącym smaku. 

 

Szukałem w tej wypowiedzi sprawy dla mnie centralnej.  Kluczem stał się ostatni akapit z Russelem 

o myśleniu.  

 

Do tego się odniosę, choć numer (1) zapowiada może twój dalszy ciąg, o spojrzeniu  poza 

myślowym. 

 

Osnowa – moje założenia i wątki dociekań. 

 1. Trzy ważne dla mnie spojrzenia:  Rzeczywistość, Aktualność, Prawda. 

                       Prawda ->  'To na czym świat stoi' ; Aktualność  → 'To, co jest'; Rzeczywistość → 'to 

                       jak widzimy to, co jest'. [oczywistość rzeczy] 1 

 

2. Wiedza i wgląd2 3 

 

3. Prawda: Prawda kognitywna, poznawcza, dziedzina myśli.4 Prawda egzystencjalna – 

którą się jest; holistycznie5  

 

4. Kultura winy – 'Grzech Pierworodny', przekazywany mistycznie. Kultura błędu – 

'Błąd  pierworodny' przekazywany między pokoleniami.6 

 

5. „Będziemy ich oddzielać od jedności poprzez dogmat i religię. Będziemy 

kontrolować wszystkie aspekty ich życia i mówić im, co mają myśleć i jak. 

Będziemy ich uprzejmie prowadzić i pozwolimy im wierzyć, że sami prowadzą.” 

 

„Będziemy wzbudzać wśród nich wrogość poprzez nasze frakcje. Kiedy zaświeci 

wśród nich światło, ugasimy je kpiną lub śmiercią, która nam najbardziej odpowiada. 

Zmusimy ich do rozrywania serc i zabijania własnych dzieci. Dokonamy tego, 

używając nienawiści jako naszego sojusznika, gniewu jako naszego przyjaciela. 

Nienawiść całkowicie ich zaślepi i nigdy nie zobaczą, że w ich konfliktach będziemy 

ich przywódcami. 

 

„Zawsze będziemy ukrywać przed nimi boską prawdę, że wszyscy jesteśmy jednym. Tak, że nigdy 

się nie dowiedzą!”7  

 

6. Dia-bolos – Ten, co dzieli, rozrzuca; 'Ojciec kłamstwa': że jesteśmy oddzielni do 

samej głębi, absolutnie; z absolutnie oddzielnymi interesami.  

Jego hasło: 'Dziel i rządź. 

 

                                                 
1 J. Krishnamurti, Truth and Actuality. Victor Gollancz, London, 1971, p.15  Discussion with David Bohm. 

2 file:///C:/Users/Szcz%C4%99sny/Downloads/D.%20Bohm%20Wiedza%20i%20wgl%C4%85d11.10.20%20(6).pdf  

3 file:///C:/Users/Szcz%C4%99sny/Downloads/KRM%20Wgl%C4%85d%20to%20inteligencja12.2.21.doc 

%20(4).pdf  

4  Video meliora proboque, deteriora sequor. Ovidiusz „Metamorphoseon libri” VII, 20 

5  Np. Sokrates 

6  Mit o Perseuszu i Meduzie jako metafora Ego https://www.youtube.com/watch?v=wc512xlCOqc   

7  Masoński plan Johna D. Rockefellera. Przekaz internetowy anonim. Teoria spiskowa? Ale trafna!  Nazwisko autora 

jest ksywą  dia-bolosa? 
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7. Ego - centrum oddzielności, osobistej i grupowej. 

8. Możliwość owocnej współpracy inteligencji 'węglowej' i 'krzemowej' 8 

 

Wątek 
O obywatelski Kapitalizm Integralny  

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2020/11/O-Obywatelski-Kapitalizm-integralnyPiM-

6.3.19.pdf 

 

Twój esej odbieram jako myślenie o sytuacji społecznej, ekonomicznej, kulturowej. O tym jak 

można ją ulepszać i na ile to może się i nie da się uskutecznić; o możliwości i niemożliwości 

zmiany. Ogólnie to dotyczy myślowej  'budowli'. Z dość  mrocznymi perspektywami. 

 

Dla mnie najbardziej  istotny jest dopiero wgląd, to jest wyżej naszkicowany fundament,  Jeśli on 

się pojawi, choć u stosunkowo niewielu, będzie dostępny, jak sądzę, w powszechnej świadomości. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
8 David Bohm, Szkic do noweli fantastyczno naukowej, http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2021/03/Bohm-

Szkic-do-noweli-fantast-nauk-28.3.18.pdf  
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