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Metafizyka i pragmatyzm
Dotychczasowe lata obserwacji i eksperymentów z własnym życiem pokazały, że wpływ na
istnienie mają cele i priorytety jakie sobie stawiamy. Każdy samodzielnie wykuwa swój los w
miejscu i warunkach jakie otrzymał na starcie.
Próbując uporządkować priorytety w formie zbliżonej do piramidy potrzeb na samym dole
umieściłbym pragmatyzm.
Być pragmatycznym, w moim rozumieniu oznacza dać sobie radę z tym co dla wielu jest
celem ale nie dać się zwieść że to jest najważniejsze.
Pragmatyzm jako efekt przystosowania do otaczającego świata ukazuje nas w oczach
społeczeństwa jako człowieka sukcesu lub przegranego. Przez sukces rozumie się "nie
popadnięcie w nędzę", posiadanie rodziny, auta, domu, psa i etc. Z tego bierze się poważanie,
bo ludzie mają bardzo często szacunek do wartości niskich.
Niczego nie warto robić na pokaz ale stąd bierze się dystans do demonstrowania swoich
przekonań wśród tych,którzy i tak ich nie zaakceptują. Wychodzę z założenia, że "lepiej jak
Cię szanują niż tobą gardzą".
Przykład: nie będę tłumaczyć babci, że religia negując i obrzydzając ludziom seks wpędza w
poczucie winy i powoduje cierpienie. Ona tego nie pojmie, skrzywdziłbym ją głosząc takie
poglądy, jest lepiej kiedy uszanuję jej religijność.
Druga strona medalu nie jest już taka gładka, bo na nią składają się oczekiwania.
Przystosowanie do świata nie oznacza pogodzenia z konsumpcjonizmem, głupotą, tandetą,
przemocą, pornografią, obłudą, tchórzostwem.
Sądzę że w.w. mają ogromny wpływ na życie każdego przedstawiciela naszej cywilizacji i
pomniejszają skutecznie uroki istnienia. Sukcesem w tym wypadku jest nie pogodzić się z
brudem (konformizmomi mówię NIE) ale nie zwariować jednocześnie.
To trudne. Staram się każdego dnia.
Nauka i wiedza plasuje się zaledwie oczko powyżej, dawniej przeceniałem chyba znaczenie
sfery umysłowej. Owszem wolę wiedzieć niż nie wiedzieć ale to nie jest najważniejsze.
Powyżej stawiam np. zmysły, to co jestem w stanie dostrzec, poczuć, dotknąć, usłyszeć w
podróży przez życie. W tym miejscu ogromną rolę odgrywa bliskość drugiej osoby, sztuka,
przywiązanie.
Nad tym wszystkim jest sfera duchowa i tam umieszczone są uczucia wyższe, wiara.
Niezależnie od sfery fizycznej, psychicznej, umysłowej, twierdzę że najważniejsze to strzec i
pielęgnować swoją duszę....
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