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Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcj zrównowa onego rozwoju i zdrowia rozpoczynaj c od jednostki, poprzez
jej relacje z innymi, a ko cz c na rodowisku. Ten sposób widzenia wymaga stworzenia systemu edukacji społecznej, dotycz cej zarówno jednostki jak i grupy (tak e wychowania i samowychowania), zaczynaj c od domu
i klasy szkolnej. Zaprezentowano szeroki zakres odniesie do literatury, dotycz cy podstaw naukowych buduj cych cało ciowy obraz siebie i wiata oraz wzajemnych relacji człowiek- rodowisko, a w nim samo wiadomoci, podobnie jak duchowej natury człowieka, b d cej cz ci splotów anima mundi i według F. Capry „paj czyny ycia”. Przedstawiono w punktach zasady edukacji przyszło ci, prowadz cej do zrównowa onego rozwoju człowieka i ochrony rodowiska oraz zachowania go dla przyszłych pokole .
Słowa kluczowe: edukacja, zrównowa ony rozwój, ochrona rodowiska, przyszło , rozwój człowieka.

Abstract

The article presents a concept of sustainable development and health concentrating first on the individual level,
then on relations between humans and finally on the environment. This way of understanding the idea requires
creating a whole system of social education in the home and at school for both individuals and groups
(also including upbringing and self-upbringing).
The article focuses on a wide range of references in the literature covering the scientific basis for creating
a global image of oneself, the world and reciprocal relations between human beings and the environment, especially in aspects of self-consciousness as well as the spiritual nature of humans which is a part of anima mundi
entanglements or according to F. Capra “the web of life”. Several educational guidelines which ought to lead to
the sustainable development of mankind, protection of the environment and its preservation for future generations are presented.
Key words: education, sustainable development, future, development of mankind.

Wst p
Koncepcja zrównowa onego rozwoju jest poj ciem
bardzo szerokim. Wymaga integracji wielu dziedzin,
zarówno nauki jak i praktyki, ukazywania tysi cy
zale no ci i punktów widzenia, jak i konkretnych
działa społecznych i ich wzajemnego harmonizowania i znajdowania czynników równowa enia.
Kluczowym warunkiem wprowadzania w ycie
zasad zrównowa onego rozwoju, zarówno dla
ochrony rodowiska przed totaln degradacj jak
i zachowania go w niezmienionym stanie dla przyszłych pokole jest edukacja społeczna. Została ona

zapisana w wielu dokumentach mi dzynarodowych
i krajowych, jako efekt Konferencji „Szczytu Ziemi”
w 1992 roku w Rio de Janeiro. Tego rodzaju edukacja ma d y do naprawy ekosystemu od poziomu
lokalnego do globalnego, ale tak e ma spowodowa
zmian społecznej wiadomo ci w kierunku innego
stylu ycia, uczenia ka dej indywidualnej jednostki pojedynczego obywatela – od dziecka / ucznia zaczynaj c – zrozumienia zasad zrównowa onego
rozwoju, nowych zachowa i warto ci, które wspieraj „zdrowe i efektywne ycie w harmonii ze rodowiskiem” – powiedziałam na Konferencji
Wyszehradzkiej Agendy 21 w 2002 r. (6).
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Edukacja do zdrowia i zrównowa onego rozwoju
Obecna prezentacja jest kolejn , dotycz c kierunków rozwoju pedagogiki w wietle zarówno rozwoju
nauk interdyscyplinarnych, widzenia edukacji poprzez pryzmat promocji zdrowia rozumianego holistycznie (bazuj c na mym naukowym do wiadczeniu w sferze medycyny) i cało ciowego ogl du
człowieka i wiata.
Co znaczy zrównowa ony rozwój? - znaczy
harmonijny, naturalny proces wzrostu, odnosz cy si
do wszystkich sfer funkcjonowania człowieka: zmysłów, fizyczny, emocjonalny, intelektualny, intuicyjny, wolitywny, etyczny, w konsekwencji prowadz cy do zbudowania zdrowej osobowo ci dziecka,
dorosłego, rodziny, społeczno ci i rodowiska.
Oznacza to, e dotyczy on ka dego człowieka.
Edukacja do zrównowa onego rozwoju wymaga
wł czenia indywidualnego rozwoju i samo wiadomo ci. Zdrowe rodowisko zaczyna si wi c od
zdrowego indywidualnego człowieka. Nie mo emy
mówi o zdrowiu i zrównowa onym rozwoju osobno, pozbawiaj c ich szerszego kontekstu – bez
wł czania holistycznie widzianego zdrowia i rozwoju człowieka i planety.
Edukacja tego rodzaju zaczyna si wi c od
pojedynczej jednostki – promuj c jej cało ciowo
rozumiane zdrowie i zrównowa ony rozwój, co
w efekcie przekłada si na aktywno społeczn –
dla wspierania zdrowia i zrównowa onego rozwoju.
W centrum uwagi zrównowa onego rozwoju jest człowiek, jego harmonijny rozwój i w efekcie
dla wspierania zdrowego rodowiska.
aktywno
Podstawowym priorytetem edukacyjnym staje si
zrozumienie poj cia zdrowia w szerszej perspektywie – od zdrowia indywidualnego do globalnego.
Zdrowie wymaga zdolno ci do efektywnego zarz dzania zarówno w kontek cie rodowiska, poszukiwania zale no ci zdrowia fizycznego, biologicznego, psychicznego, ekonomicznego i społecznego.
Wymusza to uwzgl dnienie nie tylko czystej wody,
powietrza, urz dze sanitarnych, zdrowego mieszkania itp., ale i indywidualnych postaw, zachowa
i warto ci, odpowiedniej ywno ci i zdrowego stylu
ycia, wzajemnych zale no ci ich od poziomu
samoedukacji (samowychowania),
wiadomo ci
ekologicznej i obywatelskiej.
wiadomo ekologiczna, to tak e wiadomo szeroko poj tego zdrowia. Jest to stałe równowa enie potrzeb zdrowotnych (w tym niematerialnych) człowieka i zachowania zdrowego rodowiska. Do tego celu potrzeba gł bokiego zrozumienia zasad zrównowa onego indywidualnego rozwoju
i obudzenia wewn trznej motywacji do ich wspierania, a wi c kontekstu ja-inni- rodowisko. Tego
rodzaju podej cie umo liwia kształtowanie zdrowych postaw i warto ci, które zaczn tworzy osobow i zbiorow to samo , rozpoczynaj c od pojedynczego człowieka: ucznia, nauczyciela, rodzica,

na zbiorowo ci – rodzinnej i społeczno ci lokalnej
i otaczaj cym rodowisku ko cz c.
Poprzez edukacj społeczn , obejmuj c
wszystkich, zasady zrównowa onego rozwoju mog
przekłada si na konkretn aktywno w danym
rodowisku: od kształtowania zdrowego stylu ycia
w klasie, zdrowe zachowania, nawyki, postawy
sprzyjaj ce ochronie i wspieraniu zdrowia i ycia we
wszystkich jego przejawach, poprzez przygotowanie
do partnerstwa i współdziałania w szkole, po oddziaływania rodzinne, zawodowe, na społeczno ci lokalnej i liderach ochrony rodowiska ko cz c.
Nie ma bowiem edukacji ekologicznej bez
wyj cia od siebie i jednocze nie my lenia globalnego, odczuwania i działania, ł czenia tego, co z serca,
umysłu i ducha, materialnego wiata z gł bokimi
potrzebami ludzkimi i poszukiwania sensu ycia na
poziomie indywidualnym i globalnym.
Istot ekorozwoju jako procesu na poziomie
jednostkowym jest zmiana mentalno ci i hierarchii
warto ci poszczególnego człowieka z mie ( w sensie dóbr materialnych) do by , gdzie warto ci duchowe, estetyczne, emocjonalne zast puj cz
dóbr materialnych.
Tego rodzaju podej cie staje si naturalnym
dla człowieka, poniewa kontaktuje go z jego gł bok natur . Oddzielenie człowieka od natury, jako
wyraz stworzonego kilkaset lat temu przez nauk
obrazu wiata jako maszyny, spowodowało nie tylko
brak o ni troski i destrukcyjne zachowania wobec
niej, ale tak e jest powodem wielu znanych chorób,
okre lanych jako „choroby znaczenia” czy „sensu”,
wł czaj c depresj , nowotwory i nałogi ró nego
rodzaju.
W perspektywie holograficznej i systemowej
rozpoznaje si w mikrokosmosie człowieka odbicie
makrokosmosu, bycie jego mał cz stk , spójn
i kompletn organicznego wielkiego procesu.
Pozwala to tak e, dzi ki najnowszym osi gni ciom
nauki, na dotarcie do duchowego wymiaru, co wymaga nie tylko transformacji i sublimacji energii
psychicznej, ale i nadania jej kierunku. Jest to zadanie dla indywidualnej woli ka dego człowieka, dla
poł czenia cz ci, syntezy tego kim jest i co robi
w organiczn , wi ksz cało . W ten sposób tak e
zintegrowana edukacja nabiera zupełnie innego
wyrazu i wymiaru ni dotychczas – jako integracja
wszystkich cz ci osobowo ci, wł czaj c duchowy
aspekt, w jedn harmonijn cało .
Duchowy aspekt człowieka – to to, co czyni
nas bardziej ludzkimi, archetyp ycia (według Junga), zagł bienie si w codzienne do wiadczenie,
przekraczanie człowiecze stwa i realizowanie go
bardziej cało ciowo, ycie pełni ycia – ka dego
dnia, „tu i teraz”.
Jak wi c ma wygl da edukacja (wychowanie), aby prowadzi do „nowej jako ci człowieka”
i jego odpowiedzialnych zada dla ochrony rodowiska i zachowania go dla przyszłych pokole ?
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Wymieni tu zaledwie kilka punktów. Pozostałe
znalazły si ju w innych publikacjach:
1. Edukacja przyszło ci, rozpoczynana „tu i teraz” –
to edukacja w sferze serca. Edukacja serca to sztuka
wydobywania tego, co u pione w człowieku, uwidacznianie tego, co jest „nasieniem”, potencjałem
w człowieku; ujawnianie charakteru i integracja
osobowo ci, pogł bianie refleksji nad ludzk kondycj . Muzyka, sztuka, opowiadania, listy, pami tniki,
refleksja, poezja – s to formy pracy wewn trznej,
ujawniaj ce duchowe aspekty, pełni dozna wewn trznych, tego kim jeste my – jasne i ciemne
strony naszych emocji, tworzenie filozofii ycia
i nadawanie mu kierunku i znaczenia, proces humanizacji, ujawnienie dost pu do gł bokiej m dro ci,
poprzez przej cie poza ignorancj , jako „płaszczyk”
wiedzy. W dzisiejszych czasach zredukowali my
wewn trzny wiat do umysłowego wiata idei
i my li (intelektu) i jednocze nie skurczyli my zewn trzny wiat czyni c go jedynym, najbardziej
znacz cym i jednocze nie mierzalnym. Zamiast
sceptycyzmu na to, co „nowe”, otwórzmy si na
wyobra ni („wyobra nia jest silniejsza od wiedzy”
– powiedział kiedy A. Einstein). „Dar takiej otwarto ci na wyobra ni jest bogactwem i inspiruj c
obecno ci w yj cym wiecie z dusz ”. (20).
Je li stajemy si bardziej wiadomi siebie, to
tak e u wiadamiamy sobie, e w ka dym momencie
ycia dokonujmy wyboru 6 parametrów: my li,
odczu , emocji, oddechu, po ywienia, ruchu. Nasze
my li, odczucia, działania wpływaj na cało
ycia,
na jego jako . Cokolwiek wybieramy –
odzwierciedla nas, gdy jeste my cz ci ekspresji
ycia – jeste my z nim w rezonansie lub dysharmonizujemy ten rezonans.
2. Edukacja przyszło ci powinna by przypomnieniem sobie, e jeste my manifestacj natury –
w swej osobistej drodze bycia w wiecie, indywidualnego zaanga owania, ze swoimi talentami,
niepowtarzalno ci , adresowaniem do wn trza –
swego serca, blisko ci do wiadczania, pi kna, wzajemnych relacji ze sob , innymi i natur . Winna
korzysta zarówno z osi gni psychologii – badania lub porz dku (logos) duszy (psyche), ekopsychologii – syntezy psychologii i ekologii; jak i kosmologii - prowadz c nas do wi kszego punktu zrozumienia ludzkiego miejsca w naturze.
3. W kontek cie przytoczonych danych wychowanie
staje si tak e wychowaniem dla przyszło ci, nie
tyle kształtowaniem osobowo ci, ile wspomaganiem
wzrostu wzwy , osi ganiem wy szego poziomu
rozwoju jednostki. Artykułuje to wielu uczonych,
w tym m.in. A. Karpi ski1 czy J. Gnitecki2.
1

Karpi ski A., Dok d zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszło ci, Warszawa 2002.

2

Gnitecki J., Globalistyka, Pozna 2002.
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Człowiek, b d c duchowym bytem, nie mo e zaniedbywa wi c duchowego wymiaru w sobie, a wprost
przeciwnie, skupi na nim swoj uwag . Według
A. Bruhlmeiera3 „autentyczno ducha i duchowo
pozwala inaczej spojrze na to, co materialne”,
a Jan Paweł II głosił, e „wiedza powinna otwiera
dost p do wy szego porz dku prawdy, do zrozumienia cało ciowej wizji wiata i człowieka, prawdy
o człowieku i Bogu”.
4. W poznaniu duchowym podej cie intelektualnopoj ciowe cz sto zawodzi, dlatego te niezb dnym
jest doskonalenie poznania symbolicznego: intuicji,
wyobra ni, fantazji, widzenia bezpo redniego,
wgl du wewn trznego. Według B. Pascala rozum
nie jest zdolny pozna Boga, Warto Najwy sz ;
mo e to uczyni jedynie „porz dek serca”. I tutaj
zbli amy si znowu nie tylko do odkry nowoczesnej neurokardiologii, ale i mistyki.
Dzi ki u wiadomieniu sobie duchowej natury ludzkiej, ka dy człowiek mo e kontaktowa si z ró nymi poziomami siebie samego, wzrasta duchowo,
wiadomo , „od ywiaj c”
podwy szaj c swoj
swój duchowy wymiar, a do osi gni cia (za
A. Szyszko-Bohuszem) – Uniwersalnego Stanu
wiadomo ci, podlegaj cego według J. Gniteckiego
Uniwersalnym Prawom Warto ci i Prawom Kosmosu4. Ten stan daje poznanie bezstronne, nie ska one
adnymi os dami czy warto ciowaniem.
Według licznych uczonych, w tym D. Parego
i R. Llinasa, wiadomo istnieje sama w sobie, ale
mo e by te modyfikowana z zewn trz. Jest procesem transcendentnym, umo liwiaj cym kontakt
z rzeczywisto ci gł bsz i bogatsz , co potwierdza
zapatrywania my licieli ró nych cie ek duchowych, podobnie zreszt jak E. Kanta, G.F.Hegla czy
A.Schopenhauera.
Istnieje bogata literatura dotycz ca dotarcia
do rzeczywisto ci ostatecznej. Wy sze stany wiadomo ci i mistyczne prze ycia wg J. Kozieleckiego5
i H. Romanowskiej-Łakomy6’7 nie s czym wyj tkowym i s dla normalnych ludzi dost pne w szerszym zakresie ni si s dzi potocznie. Jest to współbrzmi ce z badaniami A. Szyszko-Bohusza –
doprowadzenia umysłu od wiadomo ci potocznej
do najwy szych mo liwo ci, do stanu uniwersalnego
(Uniwersalnego Stanu wiadomo ci), co mo na
tłumaczy zjednoczeniem ludzkiego i transcendentnego (Boskiego) wymiaru.
Warto przytoczy tutaj najnowsze badania neurofizjologii na temat wiadomo ci jak i powstałe
w zwi zku z nimi hipotezy. wiadomo pojawia si
3

Ibidem.
Gnitecki J., Uniwersalne prawa kosmosu, Pozna , 1994.
5
Ibidem.
6
Romanowska-Łakomy H.: Prawda wewn trzna. Psychologia fenomenologiczna osoby, Wydawnictwo Psychologii
i Kultury, 1996.
7
Romanowska-Łakomy H.: Psychologia do wiadcze
duchowych. Eneteia, Warszawa, 1996.
4
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w mózgu, poniewa neurony obdarzone s protowiadomo ci . Inteligencja duchowa nadaje umysłowi aspekt transcendentny, który sprawia, e nasze
korzenie, je li nie si gaj gł biej, na pewno docieraj do poziomu innych istot ywych, a nawet jednokomórkowych form ycia. Nasza inteligencja duchowa pochodziłaby zatem od ycia jako takiego.
Proto wiadomo zdaje si by jednak e fundamentaln wła ciwo ci wszech wiata i korzenie wiadomych istot ludzkich si gałyby wtedy pocz tków
samego wszech wiata. Nasza duchowa inteligencja
daje nam wi c oparcie w kosmosie, a ycie znajduje
cel i znaczenie w obr bie kosmicznych procesów
ewolucyjnych (D. Zohar8).
Pró nia kwantowa – to stan energetyczny tła, ródło
wszystkiego co istnieje – jako ostatni z transcendentnych bytów realnych, które mo e opisa fizyka.
Z tej pró ni wyłania si tzw. pole energetyczne Higgsa, b d ce pocz tkiem wszelkich pól i cz stek
elementarnych wszech wiata. Je li proto wiadomo
jest fundamentaln wła ciwo ci wszech wiata, jest
ona te obecna w polu Higgsa. „Pró nia kwantowa
przypominałaby wi c immanentnego Boga, mieszkaj cego we wszystkim, co jest. Wobec tego w Bogu
maj ródło oscylacje nerwowe – podstawa ludzkiej
wiadomo ci i duchowej inteligencji. Bóg jest zatem
prawdziwym centrum naszej ja ni, a ródłem sensu
jest ostateczny sens wszelkiego istnienia” – pisze
D. Zohar9.
Długoletnie badania A. Szyszko-Bohusza
dowodz , e czysta wiadomo stanowi Pierwotn
Substancj Duchow , podstaw , ródło wszelkiej
rzeczywisto ci i manifestacji, niezrodzon , wyłaniaj c z siebie wszelkie przejawy istnienia, nazywan
Bogiem, lub Uniwersalnym Umysłem. Ł cz c si
w procesie ewolucji z materi , przenika j , tworz c
poszczególne zró nicowane formy, pocz wszy od
jednokomórkowców a do człowieka.
Uniwersalny Stan wiadomo ci lub Stan Niepodlegaj cy Zmianom według A. Szyszko-Bohusza10 to
zjednoczenie wiadomo ci człowieka z Absolutem,
najwy sz , pierwotn i wieczn
wiadomo ci ,
mieszcz c w sobie wszelk rzeczywisto (zjednoczenie duszy z Bogiem, Nirwana, Satori itp.). Jest to
odczuwany stan jedno ci ycia, samourzeczywistniania si , wszechobecno ci jedynej wiadomo ci,
rzeczywisto ci transcendentalnej, która wiadczy
o to samo ci wszelkiego ycia i jedynej wiadomoci. Stan ten do wiadczany był zawsze przez ludzi
niezale nie od okresu historycznego, tradycji kulturowej i religijnej, wieku, płci etc.

8

Zohar D.: Zohar D.: Quantum Self. Human Nature and
Consciousness defined by the New Physics, Quill.
New York, 1990.
9
Zohar D., Marshall I.: Inteligencja duchowa. Dom
Wydawniczy REBIS, Pozna , 2001.
10
Szyszko-Bohusz A.: Nie miertelno
genetyczna.
Czy dziedziczymy wiadomo ? Kraków, 1996.

A. Szyszko-Bohusz11 uwa a, e ycie oraz wiadomo s ze sob to same. Od prapocz tku ci gło
ycia nie uległa przerwaniu, gdy jak dowodzi autor,
Duchowa Substancja ycia (Substancja Pierwotna)
trwa nadal, nie trac c swej to samo ci, gdy przenika wszelkie organizmy w procesie ewolucji.
Wszystkie cechy i wła ciwo ci nabyte s jedynie
zewn trzn modyfikacj , nie maj c wpływu na
to samo Pierwotnej Substancji wiadomo ci.
Obydwa przytoczone opisy, zarówno D. Zohar jak
i A. Szyszko-Bohusza s ze sob wyj tkowo spójne.
Najnowsze badania naukowe wskazuj na istnienie
centrum ja ni. Jego unifikuj ce działanie w mózgu
i sercu jak i kosmicznej rzeczywisto ci jest ródłem
duchowej inteligencji. Poznanie go, do wiadczanie,
jest kluczem do spot gowania duchowej inteligencji.
Centrum ja ni - to gł boka ja b d ca ródłem
wszystkiego, co wiemy i czym jeste my, indywidualnej syntezy i transformacji. C.G. Jung, a szczególjako rodek
nie R. Assagioli12 przedstawiali ja
osobowo ci, integruj cy i transformuj cy aspekt
osobowo ci, syntezy przeciwie stw, w religii nazywany dusz , duchow natur człowieka, to, kim jest
i kim si staje.
Z powy ej przytoczonych – do okrojonych z konieczno ci bada i hipotez, wyra nie
wida , e ograniczanie si do racjonalnych racji jest
ułomne. Stworzone kilkaset lat temu, czy nadal
egzystuj ce 50 lat wstecz wizje wiata, bazuj ce na
intelekcie, s w dzisiejszych czasach nie do przyj cia. Nale y je wi c porzuci . Nauka poczyniła
ogromne post py (szczególnie fizyka kwantowa,
neurofizjologia, psychoneuroimmunologia, neurokardiochirurgia), czemu nie da si zaprzeczy .
Je li wi c na serio my limy o poznaniu czegokolwiek, nasze metody badawcze powinny by zaadaptowane do natury fenomenu, który chcemy zrozumie . „Cel nauki powinien by pierwszym ponad
ustanowione metodologie” – napisał Prof. I. Barrus
z University of Western Ontario (2).
5. Edukacja ma wspiera w człowieku wyczucie
dobra ludzkiego ycia i etyk czci dla ycia. Nie ma
ono nic wspólnego z intelektem – dobro (podobnie
jak rado czy miło itp.) si czuje – nie my li.
Etyka czci dla ycia (za A. Schweitzerem) pochodzi
z poziomów transpersonalnych, wzrastania człowiecze stwa w człowieku – za H. Romanowsk Łakomy, podobnie jak i odpowiedzialno za swe
działania, nawet je li było to tylko my lenie.
Stosunki społeczne obrazuj obecny obraz wiata.
Agresja i przemoc toczy si sił rozp du – poniewa
je rozp dzono (media, brak wiatłych, widz cych
skutki – dalekowzrocznych – wizjonerów). Wszystko to, co obecnie widzimy wymaga wi c dokładnej
11
Szyszko-Bohusz A., Teoria nie miertelno ci genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy mierci, Kraków 2006.
12
Assagioli R.: Psychosynthesis. A Manual of Principles
and Techniques. Aquarian/Thornsons, 1965.
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rewizji i stworzenia nowej wizji edukacji, opartej
o cało ciowy obraz wiata i jego duchowe aspekty.
Profesor J. Aleksandrowicz13 dedykował sw ksi k U progu medycyny jutra wszystkim: „ma ona
dotrze do wiadomo ci rz dz cych i rz dzonych,
nauczaj cych i nauczanych, lecz cych i leczonych,
wypełniaj c luk w dziedzinie ustawicznej edukacji
zdrowotnej. I to jest zadaniem ludzi nauki jutra,
którzy nie zadowol si tylko gromadzeniem wiedzy,
ale wiedzy tej u yj i to wył cznie, dla ludzkiego
dobra”.
6. Edukacja ma sta si nauk i sztuk rozwoju
wiadomo ci. Oprócz materialistycznej rzeczywistoci naukowcy akceptuj obecnie coraz cz ciej
istnienie transcendentalnej rzeczywisto ci (nie badanej dotychczas naukowo), jak i istnienie jej na podstawie mistycznych do wiadcze (tak e poza ciałem), jak i skupianie si na wewn trznym do wiadczeniu (introspekcji) (2).
Według materialistycznego podej cia – wiadomo
to stale coraz wi cej informacji, stale „co o czym ”.
Sama wiadomo nie jest tu istotna, istotny jest
raczej proces fizjologiczny i rachunkowy. wiadomo według najnowszych interpretacji jest manifestowana jako duchowa przestrze wewn trz ka dej
osoby, bardziej rzeczywista ni fizyczno , klucz do
osobistego wzrostu (stany wiadomo ci i istnienie
uniwersalnej wiadomo ci). wiadomo
opisuje
poziom na którym znajduje si umysł lub percepcj ,
która jest okre lana przez samo wiadomo .
Jako ludzie jeste my wiadomi, e jeste my wiadomi. Tak e wiemy, e wiemy.
Według P. Shepharda14 w ka dym indywidualnym
człowieku znajduje si „tajemnicza osoba”, która
jest niezniszczalna, czekaj ca na poł czenie jej
z natur . W tym sensie cała psychologia jest „dzieci c psychologi ” – krytycznym studium naszej
wrodzonej natury. Została ona zignorowana przez
klasyczn psychologi i trzeba j od nowa odkry .
D. Stern sugeruje, e w ka dym z nas istnieje rdze
ja (core self). Jest on potencjalnie dost pny dla
ycia.
pozostałej cz ci osobowo ci w toku
Tym rdzeniem jest osobowe ja w psychosyntezie,
maj ce poł czenie z Wy szym Ja.
7. Edukacja „jutra” ma szerszy kontekst: ekologiczn koncepcj rozwoju i ekopsychologiczny
aspekt. Przynosi ona imperatyw polityczny dla społecznych akcji ochrony dzieci i wspomagania ich
rozwoju. Dziecko harmonijnie wspierane w trakcie
wychowania jest w stanie rozwija swój sens to samo ci, miejsce do którego zmierza, przestrze , która
tworzy struktur do jego indywidualnych do wiad-

13

Aleksandrowicz J., Duda H.: U progu medycyny jutra.
Oficyna Wydawnicza STON, Warszawa 1991.
14
Shepard P.: w Baruss I.: Authentic knowing. The Convergence of Science and Spiritual Aspiration. Purdue
University Press, West Lafayette, Indiana, 1996.
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cze . Ekopsychologia (ekopsychosynteza) mówi, e
uzdrawianie siebie i planety id ze sob w parze.
8. Ogólna teoria systemów jest drog widzenia
systemowego, która wchodzi do ka dej dziedziny
nauki od fizyki po psychologi . Powinna te swym
wpływem obj
edukacj . Stajemy si wiadomi
ł cz cego nas przepływu energii, materii i informacji i widzenia form ycia jako wzorców w tym przepływie.
F. Capra (13) w swych pracach stara si stworzy
nowy naukowy j zyk aby opisa relacje psychologiczne, biologiczne, fizyczne, społeczne i kulturalne
fenomenu ycia i stworzy holistyczn
teori
ywych systemów, „paj czyn ycia” (the web of
life). W swej ksi ce pod tym wła nie tytułem Capra
oferuje radykaln syntez – teori kompleksowo ci,
chaosu, wła ciwo ci organizmów, systemów społecznych i ekosystemów, kład c fundamenty pod
polityk ekologiczn , aby zbudowa zrównowa one
społeczno ci, bez zmniejszania mo liwo ci ycia dla
przyszłych generacji. Gł boka ekologiczna wiadomo ró nicuje fundamentalne wzajemne zale no ci
wszystkich fenomenów i staje si faktem, e jako
indywidualno ci i jako społecze stwo jeste my
zanurzeni w procesach natury.
Poprzedni antropocentryczny paradygmat zmienia
si wi c w nowy ekocentryczny (scentrowany na
Ziemi), wprowadzaj c tak e warto ci - eko-etyczne
standardy do nauki, a tym samym do edukacji.
Wprowadza on tak e psychologiczne poł czenia
mi dzy ekologiczn percepcj wiata i odpowiadaj cym temu zachowaniom (a nie logicznym dywagacjom).
Je li mamy gł bok ekologiczn wiadomo bycia
cz ci „paj czyny ycia”, wtedy mamy potrzeb ,
a nie powinno do otaczania trosk yj cej natury
(J. Macy, W. Fox – transpersonalna ekologia,
T. Roszak – ekopsychologia). Poprzez zaanga owanie w now wizj rzeczywisto ci ekologicznej
w sensie gł bokiej ekologii, podkre lamy, e ycie
jest jej gł bokim centrum. W tym sensie gł boka
psychologia staje si to sama z gł bok ekologi .
Jest to bardzo wa ny punkt dla nauki, poniewa
w starym systemie fizyka była modelem i ródłem
metafor dla innych nauk. Fizyka straciła obecnie
swoj rol jako nauka daj ca najbardziej fundamentalny obraz rzeczywisto ci. Zast piły j nauki
zajmuj ce si yciem.
Klucz do wszechstronnej (ogólnej) teorii yj cych
systemów le y w syntezie ró nych podej , tj,
zarówno badaniu struktury (mierzeniu) jak i badaniu
form (wzorców – tworzenie map)
Jak pisze F. Capra dla zrozumienia wzorca musimy
przygotowa map konfiguracji relacji. Innymi słowy: struktura wł cza ilo , podczas gdy wzorzec
wł cza jako (13).
Przy tego rodzaju podej ciu mo na by zada pytanie: Co jest zniszczone, gdy organizm jest rozczłonkowany? Odpowied byłaby nast puj ca: to zagubił
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si wzorzec. Składniki pozostały, ale została zniszczona konfiguracja relacji mi dzy nimi i organizm
umiera.
ycie to co wi cej ni materialno , co co jest
nieredukowalne – to według Capry wzorzec organizacji, wzorzec zrozumienia ycia. Czy istnieje wi c
wspólny wzorzec organizacji, obecny we wszystkich
ywych systemach? Według Capry i Bohma jest
nim wzorzec sieci (układu). Samoorganizacja i samoregulacja s ci le powi zane z sieci . Wzorzec
ycia jest wzorcem sieci zdolnej do samoorganizacji.
Odkrycie psychosomatycznej sieci nasuwa jednocze nie wniosek, e system nerwowy nie jest hierarchicznie ustrukturyzowany i e zarówno peptydy,
jak i mentalna, emocjonalna i biologiczna aktywno
graj tu swe role. Identyfikuj c percepcj z całym
procesem ycia, wł czaj c emocje i zachowania
i rozumiej c je jako proces, który jest przekazywaniem informacji, a nie jedynie umysłow reprezentacj zewn trznego wiata – musimy radykalnie
poszerzy nasz naukowy ogl d i stworzy do niego
filozoficzn podbudow .
Aby uzyska pełne człowiecze stwo musimy,
według Capry i Bohma, do wiadczy ł czno ci
z cał sieci ycia. Ponowne rozpoznanie sieci ycia
znaczy budowanie i od ywianie zrównowa onej
społeczno ci, w której mo emy zaspokoi potrzeby
i aspiracje bez zmniejszenia szans przyszłych pokole . Aby to osi gn , musimy nauczy si od ro lin,
zwierz t i mikroorganizmów, tak e wiata nieo ywionego podstawowych zasad ekologii – sta si
ekologicznie wiadomymi, zrozumie ekosystem
i u y go do tworzenia zrównowa onych ekologicznie siedlisk ludzkich. Potrzebujemy odnowi nasze
społeczno ci, wł czaj c edukacyjne skupiska.
9. Podstawa edukacji „jutra” to tak e odkrywanie
wzajemnych zale no ci (szeroka sie relacji – paj czyna ycia, natura wszystkich ekologicznych relacji, współpraca). Zachowanie ka dego yj cego
członka ekosystemu zale y bowiem od zachowa
innych. Sukces ka dego jest wł czony w sukces
innych, zarówno indywidualno ci jak i społeczno ci
jako cało ci. (od cz ci do cało ci, od obiektu do
relacji, od zawarto ci do wzorca).
Cykliczna natura ekologicznych procesów jest podstawow zasad ekologii. B d c otwartym systemem, wszystkie organizmy w ekosystemie produkuj odpady, ale to, co jest odpadem dla jednych, jest
po ywieniem dla innych, st d ekosystem jako cało
pozostaje bez odpadów.
Ekosystem według Capry zale c od indywidualnych organizmów, nie jest całkowicie
zamkni ty, szanuj c przepływ materii, podczas gdy
b d c otwarty – szanuje przepływ energii. Cykliczna
wymiana energii i ródeł w ekosystemie jest równowa ona przez rozprzestrzeniaj c si współprac .
Paj czyna ycia jest ruchom sieci . Brak elastyczno ci manifestuje si jako stres, który przedłu aj c

si , niszczy system. Potrzeba wi c znalezienia
optymalnych warto ci dla ruchliwo ci systemu.
Bohm (11,12) wprowadza do opisywanego
systemu ruch, który implikuje porz dek, w którym
ka dy element zawiera cało ciowo uniwersum.
Ten koncept cało ciowo ci zawiera zarówno materi
jak i wiadomo .
„Ka da zmiana znaczenia jest zmian w bycie. Jeste my cało ci naszych znacze ”(cyt. 11)
Zmiana znaczenia jest niezb dna do zmiany
obrazu wiata, ale ta zmiana musi zacz si w jednostce. Istniej mo liwo ci transformacji relacji
mi dzy lud mi, ale tak e gł bokiej natury wiadomo ci, w której te relacje zachodz . Wymaga to
wi c przemiany siebie samego, własnej wiadomoci w kierunku cało ciowego pojmowania siebie
i wiata, wła nie wspomnianej wy ej edukacji siebie
samego (samowychowania).
W Integralnej psychologii K. Wilber powołuje si na R. Assagioli’ego, jego „psychologi wyyn” oraz „psychologi gł bi”. Jest to podział
w stosunku do racjonalnego poziomu ja – ego.
Wszystko poni ej ego (archaiczne impulsy, emocje,
magiczne-mityczne fantazje) staje si cz ci
„psychologii gł bi”, która obecnie znaczy ni sza,
prymitywna psychologia; a wszystko co jest powyej ego (dusza lub duch) jest cz ci psychologii
wy szej/wy yn. W tej metaforze ewolucja jest wzrastaniem wiadomo ci od materii do ciała i umysłu,
od duszy do ducha, a zst powanie jest schodzeniem
wiadomo ci poprzez te poziomy – do materii.
Regresja jest ruchem przeciw w linii ewolucyjnej,
podczas gdy rozwój jest ruchem w kierunku.
Jako istoty duchowe jeste my cz ci anima mundi.
Indywidualno i uniwersalno s komplementarne; indywidualno jest bowiem cz ci uniwersalno ci. Musimy racjonalne my lenie uzupełni
o relacyjne my lenie, jak i zrozumie , e nie ma
ró nicy mi dzy Planet i nami.
„Wszystko co yje, nie wył czaj c wiata
ro lin, pojawia si z ciemno ci i chocia istnieje
naturalna tendencja do pod ania w kierunku wiatła, niemniej wymaga bezpiecze stwa ciemno ci do
wzrostu ”(1). To zdanie jest wyj tkowo znamienne,
wła nie dla edukacji, której efekty pojawiaj si
dopiero „po czasie”, a cały proces odbywa si włanie „w ciemno ci”.
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