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Rozdzia  18

Czy istnieje ycie po mierci?

 rozwa ymy filozoficzne argumenty dotycz ce ycia po mierci,
 wys uchamy s ów krytyki na temat wiary,
 przedstawimy argumenty przemawiaj ce na korzy  wiary.

mier  albo nas niszczy, albo uwalnia. Je eli oznacza wyzwolenie, to po zrzuceniu
ci aru czekaj  na nas lepsze rzeczy; a je li oznacza zniszczenie, nic na nas nie czeka,
a b ogos awie stwa i kl twy trac  swoj  moc.

— Seneka

rozdziale 16. i rozdziale 17. przyjrzeli my si  ró nym formom strachu, jaki
wywo uje w nas mier , i dowiedzieli my si , w jaki sposób ró ni filozofowie

próbowali nas pocieszy  w obliczu tego, co jest nieuniknione, nie odwo uj c si
do koncepcji ycia po mierci. W tym rozdziale zastanowimy si  nad kwesti  ycia
po mierci. Czy cielesna mier  jest naszym ko cem, czy istnieje co  dalej? Czy
mier  jest pocz tkiem nowego ycia, czy raczej ostatecznym unicestwieniem?

Moja strategia b dzie nast puj ca: najpierw udziel  g osu tym, którzy nie wierz
w ycie po mierci. A potem przedstawi  pozytywne argumenty przemawiaj ce
za t  koncepcj .

Ju  od czasów staro ytnych filozofowie szukaj  argumentów na korzy  koncepcji,
która mówi, e cz owiek nie jest w stanie y  dalej po mierci. W tym podrozdziale
omówimy pi  najbardziej popularnych i najmocniejszych argumentów.

Ludzie ch tnie wierz  w to, czego pragn .
— Juliusz Cezar
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Cz  VI: O co chodzi z t  mierci ?                                                                                   

Argumentacja mówi ca o pochodzeniu psychologicznym to linia rozumowania, która
nie skupia si  bezpo rednio na twierdzeniu, e cz owiek nie yje dalej po cielesnej
mierci, lecz raczej stara si  rzuci  cie  w tpliwo ci na to przekonanie.

Argumentacja brzmi nast puj co. Ludzie wierz  w ycie po mierci tylko dlatego, e
bardzo chc  w to wierzy . A przekonanie, które jest wyznawane z powodu g bokiej
potrzeby albo pragnienia, jest zawsze — przynajmniej na pierwszy rzut oka (albo,
jak mówi  prawnicy, prima facie) — podejrzane. yczenia nie s  wiarygodnymi
przewodnikami na drodze do prawdy. Dlatego powinni my w tpi  w przekonanie,
e istnieje ycie po mierci.

Rozumowanie, które stoi za t  argumentacj , jest zrozumia e dla ka dego. Tak jak
niebezpiecznie jest pi  wod  z zanieczyszczonej studni, tak samo niebezpiecznie jest
wyznawa  przekonanie pochodz ce z niepewnego ród a. A pragnienia generalnie s
niewiarygodnymi ród ami przekona . Dlatego dowolne przekonanie, które bierze
si  z pragnienia, jest co do zasady w tpliwe i powinno si  go unika .

Wierzymy w to, w co chcemy i lubimy wierzy , co jest zgodne z naszymi uprzedzeniami i co
podsyca nasze nami tno ci.

— Sydney J. Harris

Chwileczk . Mam g bokie pragnienie, aby wierzy , e jestem mi  i zabawn  osob .
Czy to jest powód, eby wszyscy zacz li w tpi  w twierdzenie, e jestem mi  i zabawn
osob ? Oczywi cie, e nie! Dlaczego? Poniewa  tak napraw  jestem wietnym, weso ym
go ciem — w a nie dlatego!

My l , e nie min  si  z prawd , je li powiem, i  wielu ludzi wierzy w nast puj ce
twierdzenie:

W wi kszo ci z nas jest jaki  pierwiastek dobra.

My l  równie , e mog  bezpiecznie za o y , i  przynajmniej wi kszo  ludzi, którzy
wierz  w to twierdzenie, ma g bok  potrzeb  albo pragnienie, eby w nie wierzy .
Czy w takim razie nale y w nie zw tpi ? Nie s dz , aby by  to sensowny wniosek.
My l , e jeste my w stanie znale  mnóstwo dowodów na prawdziwo  tego twierdzenia.
A to tylko utwierdza nas w naszym przekonaniu, bez wzgl du na to, jakie psychologiczne
potrzeby lub pragnienia ma wi kszo  osób wyznaj cych ten pogl d.

Jaki mamy powód, aby s dzi , e ludzie, którzy wierz  w ycie po mierci, robi  tak,
poniewa  maj  g bok  potrzeb  albo pragnienie wyznawania takiego przekonania?
Samo istnienie g bokiej potrzeby lub pragnienia, eby co  by o prawd , nie oznacza
od razu, e jest to podstawa do wyznawania tego przekonania. By  mo e wi kszo
ludzi, którzy wierz  w nie miertelno , wyznaje taki pogl d, bo ma ku temu okre lone
powody lub dowody albo w a nie to podpowiada im intuicja. I cho  ich wewn trzna
potrzeba wiary zostaje w ten sposób zaspokojona, to nie ona jest ród em samego
przekonania.

Pami tam, jak kiedy  jeden filozof powiedzia , e wierzy w ycie po mierci mimo
tego, i  strasznie go to irytuje. Mia  do  ycia i marzy  o unicestwieniu, ale rozs dek
podpowiada  mu co innego, ku jego wielkiemu przera eniu.
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Spytaj o to jak kolwiek osob , która ma ju  wiele lat na karku; je li jest szczera,
to prawdopodobnie odpowie ci, e wiedz c, jak smakuje ycie, nie chcia aby zaczyna  go
na nowo w innym ciele jako „nowy ch opiec”.

— Bertrand Russell (stosuj c filozoficzn  hiperbol )

Dopóki nikt nie wyja ni, dlaczego warto wierzy  w ycie po mierci, albo nie poda nam
przekonuj cego i powszechnie dost pnego dowodu, dopóty nie mamy adnego powodu,
eby uwa a , e wszyscy (albo wi kszo ), którzy wyznaj  to przekonanie, robi  to tylko

pod wp ywem psychologicznej potrzeby albo pragnienia.

Jednak nawet je li za o ymy, e wi kszo  przekona  dotycz cych ycia po mierci
wynika z naszych potrzeb i pragnie , ze strony ludzi wierz cych mo e pa  dalszy
argument, który zneutralizuje wnioskowanie z tego ród a przekona  tak, i  straci
on swoj  wiarygodno .

Osoba wierz ca mog aby argumentowa , e wi kszo  z nas ma g bok  potrzeb
i pragnienie ycia po mierci, poniewa  zaszczepi  je w nas nasz Stwórca, który
zaaran owa  dla nas t  przysz o . Mo na by równie  stwierdzi , e jest to lepsza
hipoteza wyja niaj ca istnienie psychologicznej potrzeby wiary w ycie po mierci
ni  wszystkie wyja nienia zaproponowane przez materialistów. Materiali ci mogliby
z kolei zasugerowa , e ta potrzeba i pragnienie powsta y w taki sam sposób jak
wszystkie inne naturalne mechanizmy psychologiczne — na drodze naturalnej selekcji,
której jedynym celem jest ewolucyjne przetrwanie. Jednak to wydaje si  ma o
prawdopodobne. Jaka bowiem by aby warto  przetrwania dla kontynuacji ycia na tej
ziemi, zapewniona przez potrzeb  i pragnienie wiary w ycie po mierci, które by yby
wystarczaj co silne, eby powsta o takie przekonanie? Ci, którzy wierz  w ycie po
mierci, mogliby mie  mniejsze szanse na przetrwanie na tym wiecie, poniewa  s

bardziej sk onni do po wi cenia swojego ycia za jak  wa n  spraw , a tak e do
podejmowania ryzyka, którego racjonalne, niewierz ce osoby staraj  si  unika .
Potrzeba i pragnienie wiary w ycie pozagrobowe mo e zatem zmniejsza
prawdopodobie stwo fizycznego przetrwania na tym wiecie, co filozofowie
nazwali „ewolucyjnym odwarto ciowaniem”.

Wydaje mi si , e wi kszo  uniwersalnych rewolucyjnych pragnie , wyra anych zarówno
kiedy , jak i dzisiaj, to pragnienie nieba — aby cz owiek zosta  uhonorowany przez anio y
za co  innego ni  pi kno czy u yteczno .

— Kurt Vonnegut

Ten drugi argument mo na oczywi cie podwa y  na wiele sposobów. Jednak moim
celem jest tylko pokaza , e materialista, który próbuje wzbudzi  w tpliwo ci w osobie
wierz cej w ycie po mierci, nie ma do dyspozycji tak prostych argumentów, jak mu
si  wydaje.

Oryginalny argument rodzi zatem dwa problemy. Po pierwsze, nie udowodniono,
e ludzie, którzy wierz  w ycie po mierci, wyznaj  takie przekonanie, poniewa  czuj

g bok  potrzeb  i pragnienie, eby prezentowa  tak  w a nie postaw . A po drugie,
nawet gdyby da o si  to udowodni , krytycy tego przekonania musieliby wykaza ,
e ten konkretny mechanizm psychologiczny nie ma wiarygodnego powi zania

z prawdziwo ci  kwestionowanego przekonania — a tego jeszcze nikomu nie uda o si
osi gn . Ponadto wydaje mi si , e mo na podnie  argument, i  istnieje okre lony
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rodzaj pragnienia ycia po mierci, który mo e by  przyk adem ogólnego i bardzo
wiarygodnego mechanizmu formu owania przekona  (zobacz punkt zatytu owany
„Argument pragnienia” w dalszej cz ci tego rozdzia u).

Z tych powodów uwa am, e ten argument jest nieprzekonuj cy.

Argument ciszy jest krótki, prosty i ciekawy. Skoro miliony, a nawet miliardy ludzi
yj cych na tej ziemi umieraj  i dalej yj  po mierci, to dlaczego nie mamy na to du o

wi cej dowodów? Dlaczego ci wszyscy ludzie nie kontaktuj  si  z nami i nie mówi ,
co si  z nimi sta o po ich mierci? A je li nie wszyscy, to przynajmniej spory odsetek?
Przecie  dobrze wiedz , e ci, którzy zostali na ziemi — zw aszcza ich najbli si —
chcieliby wiedzie , co si  z nimi dalej dzieje. Na pewno zdaj  sobie spraw , e jest to
jedna z najwi kszych tajemnic ludzkiego ycia. Dlaczego zatem nad grobami panuje
taka cisza?

S owa przynale  do czasu, milczenie do wieczno ci.
— Thomas Carlyle

Na listach bestsellerów, paradach karnawa owych, w Hollywood i na licznych
przydro nych stoiskach mo na spotka  sporo ludzi, którzy twierdz , e kontakty spoza
grobu s  du o cz stsze, ni  jeste my w stanie sobie wyobrazi . Jednak ich zapewnienia
nie brzmi  wiarygodnie — mówi c naj agodniej. Dlaczego nie ma bardziej oczywistych
dowodów na ycie po mierci — takich o naprawd  wysokiej jako ci?

Oto krótkie podsumowanie tej argumentacji.

 1. Je eli ludzie yj  dalej po mierci, to wielu z nich jasno zakomunikowa oby nam
ten fakt.

 2. Nie ma takiej komunikacji spoza grobu.

A zatem:

 3. Nie ma ycia po mierci.

Forma tej argumentacji jest logicznie poprawna, co oznacza, e je li oba za o enia s
prawdziwe, to prawdziwy jest równie  p yn cy z nich wniosek. Jednak jej za o enia s
kontrowersyjne. Je li zakwestionujemy drugie z nich, to wcale nie b dzie czyni o z nas
wariatów (cho  czasami niestety mo e si  tak wydawa ). Ci, którzy w tpi  w istnienie
ycia po mierci, u ywaj  tego argumentu, aby przekona  innych, e gdyby tak by o,

to na pewno mieliby my na to wi cej wiarygodnych i przekonuj cych dowodów.

Dlaczego jednak akceptowa  za o enie pierwsze? Niektóre osoby wierz ce w ycie po
mierci próbuj  przekona  nas, e zmarli maj  „wa niejsze rzeczy do roboty” w niebie

albo gdzie indziej ni  uczestnictwo w seansach spirytualistycznych, pomoc w pisaniu
bestsellerów czy kontaktowanie si  z CNN. Inni wysuwaj  tez , e metafizyczny podzia
mi dzy tym a nast pnym wiatem mo e po prostu uniemo liwia  komunikacj  z tamtej
strony w nasz . Tak czy owak, nie znajdujemy si  w odpowiedniej pozycji, aby ocenia ,
czy pierwsze za o enie jest prawdziwe, czy fa szywe. Dlatego argument jako taki nie
jest dla nas przekonuj cy. Mimo to sprawia on, e wielu ludzi zaczyna si  zastanawia
i weryfikowa  swoje przekonania na temat ycia po mierci.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/filoby
http://helion.pl/rt/filoby


                                                                         Rozdzia  18: Czy istnieje ycie po mierci?

Cisza ma w sobie tyle potencjalnej m dro ci i dowcipu co nieobrobiony marmur, z którego
powstanie wspania a rze ba.

— Aldous Huxley

Pomy l przez chwil  o d wi ku wydawanym przez tr bk . Dopóki do instrumentu
wdmuchiwane jest powietrze, wydaje on d wi k w formie jednej, ci g ej nuty. Je li
jednak zgnieciesz tr bk  albo j  zniszczysz, d wi k ustanie. Istnienie tego konkretnego
d wi ku zale a o od tego, czy instrument dzia a we w a ciwy sposób. Gdy obiekt, od
którego ten d wi k by  zale ny, zosta  zniszczony, on sam równie  zako czy  swoje
istnienie.

Filozof, który zaprzecza istnieniu ycia po mierci, uwa a, e jest to doskona a analogia
do relacji mi dzy cia em a umys em. Umys , czyli wiadomo , oraz wszystkie procesy
my lowe, które w nim przebiegaj , s  niczym d wi k wydawany z tr bki. Ich istnienie
jest zale ne od prawid owo funkcjonuj cego cia a. Je li zniszczysz cia o, d wi k ustanie.
W tej analogii mier  zabiera umys owi jego wsparcie i ród o mocy, unicestwiaj c tym
samym jego samego, tak jak d wi k w zepsutej tr bce. Wniosek zatem jest taki, e mier
jest ko cem wiadomego ycia cz owieka.

Je eli dusza istnieje, to czym ona jest, sk d pochodzi i dok d zmierza? Czy ktokolwiek,
kto kieruje si  zdrowym rozs dkiem, jest w stanie sobie wyobrazi  dusz  niezale n  od cia a,
miejsce jej zamieszkania, jej charakter albo cokolwiek innego, co jest z ni  zwi zane? Je eli
istnieje jakie  przekonanie, którego wyznawanie lub niewyznawanie mo na uzasadni ,
z pewno ci  jest to brak wiary w istnienie duszy. Nie ma adnego dowodu, który wiadczy by
o tym, e co  tak niemo liwego jest prawd .

— Clarence Darrow (1857 – 1938)

Odpowied  na ten argument mo e doprowadzi  do ciekawego obrotu sytuacji.
Aby muzyczna analogia do relacji mi dzy cia em a umys em by a w pe ni adekwatna,
powinna by  nieco bardziej z o ona ni  zwyk e porównanie z tr bk . Ludzkie cia o
to skomplikowany organizm sk adaj cy si  z ró nych cz ci, zarówno na poziomie
makro, jak i mikro. W wiecie muzyki jego odpowiednikiem jest orkiestra symfoniczna,
która sk ada si  z wielu instrumentów i piewaków. U yjmy zatem analogii do orkiestry
symfonicznej do opisania relacji mi dzy cia em a umys em i zobaczmy, dok d nas ona
poprowadzi.

Wszyscy na ma  skal  nieustannie pozbywamy si  ró nych cz ci naszego cia a.
Podczas k pieli codziennie z uszczamy naskórek. Tracimy w osy. Przycinamy paznokcie
u r k i nóg u kosmetyczki albo samodzielnie w domu. To s  tylko oczywiste, widoczne
go ym okiem dowody na to, e nasze cia o wci  si  zmienia. Na poziomie komórkowym
równie  zachodz  ci g e zmiany. Niektórzy eksperci twierdz , e w ci gu siedmiu lat
organizm ludzki pozbywa si  wszystkich moleku  i komórek, zast puj c je nowymi —
mimo e cz owiek wci  wygl da mniej wi cej tak samo. To oznacza, e Twoje obecne
cia o znacz co si  ró ni od Twojego cia a sprzed siedmiu czy dziesi ciu lat, a zatem nie
jest z nim identyczne, je li potraktujemy je jak obiekt fizyczny, którego to samo  jest
zale na od to samo ci jego poszczególnych cz ci. W pewnym sensie to jest wci  to
samo cia o, ale w innym sensie jest ono bardzo ró ne. Jednak zdecydowanie nale y ono
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wci  do tej samej osoby. By  mo e masz nieco inn  osobowo , sta e  si  m drzejszy,
masz inny status finansowy i zmieni e  si  pod wieloma innymi wzgl dami, ale to wci
jeste  Ty — jedna i ta sama osoba. Jakie to ma znaczenie dla naszej argumentacji?

Ta sama osoba — Ty — w trakcie swojego cielesnego ycia przyjmowa a wiele ró nych
fizycznych to samo ci (przypomnij sobie, jak wygl da e  jako niemowl , przedszkolak,
nastolatek i doros y). A jednak w ka dej z tych postaci to zawsze by e  Ty. Na przestrzeni
Twojego ycia Twoje cia o przyjmowa o wiele ró nych stanów fizycznych. Przeszed e
d ug  seri  z o onych zmian. Ta skomplikowana relacja mi dzy cia em a umys em jest
doskona  analogi  do orkiestry symfonicznej.

Jeste , czym jeste .
— Goethe

Wyobra  sobie bardzo nietypow  symfoni . Muzycy wchodz  na scen  i bior  do r ki
instrumenty, a gdy dyrygent podnosi batut , zaczynaj  gra . Po kilku minutach, gdy
w partii perkusji nastaje d u sza przerwa, wszyscy perkusi ci wstaj , zostawiaj  swoje
instrumenty i schodz  ze sceny, a w ich miejsce wchodzi nowa grupa muzyków, którzy
siadaj  na opuszczonych miejscach i podejmuj  gr , gdy dyrygent wska e ich batut .
Wyobra  sobie, e to samo si  dzieje w sekcji tr bek. Tutaj równie  w pewnej chwili
muzycy schodz  ze sceny i s  natychmiast zast powani przez innych, którzy w czaj  si
do symfonii w odpowiednim momencie. Nieco pó niej w taki sam sposób wymieniaj
si  puzoni ci. Symfonia wci  trwa, niczym nieprzerwana, a poszczególne grupy
muzyków kolejno odchodz  i wchodz  na scen .

A teraz wyobra  sobie, e mniej wi cej w po owie symfonii, gdy niektóre sekcje
wymieni y ju  swoich muzyków, nast puje jednominutowa przerwa, w trakcie której
dochodzi do wymiany we wszystkich sekcjach naraz. Symfonia wcale si  nie ko czy.
Specjalnie zosta a tak skomponowana, aby umo liwi  t  wielk  wymian . W trakcie
tych sze dziesi ciu sekund wszyscy muzycy wstaj  i schodz  ze sceny. W ich miejsce
wchodzi zupe nie nowa grupa, siada i podejmuje gr  we w a ciwym momencie.
Pierwsza orkiestra odesz a. W jej miejsce wesz a nowa. A symfonia trwa nadal.

Jest to du o lepsza muzyczna analogia do relacji mi dzy cia em a umys em. Komórki
cia a wymieniaj  si  tak samo jak muzycy na scenie. A cz owiek wci  istnieje. Potem,
w chwili mierci, ca a orkiestra schodzi ze sceny. Nast puje chwila ciszy. Ale to wcale
nie oznacza, e symfonia si  sko czy a. Co stoi na przeszkodzie, eby na scen  wesz a
nowa orkiestra i podj a gr ? Mo e tak gra  przez ca  noc. W teologii chrze cija skiej
jest mowa o zmartwychwstaniu. Inni duali ci mówi  o duchowym albo astralnym
ciele, b d cym analogi  do fizycznego cia a, które obecnie zamieszkujemy.

Wszystkie rzeczy si  zmieniaj , ale nic nie umiera.
— Owidiusz (43 r. p.n.e. – 17 r. n.e.)

Je eli symfonia cz owiecze stwa zosta a skomponowana w taki sposób, eby pozwoli
nam na mier  fizycznego cia a, a potem na przej cie do innego cia a albo do jakiej
bardziej duchowej formy, to co stoi na przeszkodzie, eby istnienie ka dego cz owieka
by o kontynuowane po jego mierci? Nie jestem pewien, czy krytycy materialistów
s  w stanie znale  przekonuj c  odpowied  na to pytanie. W tej chwili chc  jednak
zauwa y , e analogia do tr bki, która mia a sugerowa , i  mier  jest ostatecznym
ko cem cz owieka, jest nieadekwatna z punktu widzenia wiata muzyki, a gdy zastosujemy
lepsz  analogi , wcale nie nasuwa nam si  ju  taki sam wniosek.
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W tym miejscu powinni my zwróci  uwag  na jeszcze jedn  wa n  rzecz. Wielu
muzyków twierdzi, e symfonia mo e istnie  w g owie kompozytora, zanim jeszcze
zostanie po raz pierwszy wykonana — a tak e po jej odegraniu. Mo e ona przybiera
t  form  istnienia, nawet je li nigdy nie dojdzie do jej wykonania. Wierz cy filozof
móg by zasugerowa , e ka da osoba jest jak symfonia w umy le Boga. Jest pewna
forma istnienia zale na od kreatywnego umys u Stwórcy, która w ogóle nie wymaga
posiadania cielesnej formy (czyli odpowiednika orkiestry symfonicznej w naszej
ostatniej analogii). Jest to rozszerzenie argumentu z analogi  do symfonii, które
stanowi jeszcze silniejszy kontrargument do tezy, e ycie po mierci nie istnieje.

Argument uszkodzenia mózgu mo e by  najbardziej przekonuj cy ze wszystkich,
które wysuwaj  materiali ci niewierz cy w ycie po mierci. Mo na go bardzo atwo
zaprezentowa .

Zniszczenie ma ej tkanki mózgowej u yj cego stworzenia mo e zablokowa  u niego
ca y szereg funkcji umys owych, z my leniem, odczuwaniem emocji czy odbieraniem
bod ców za pomoc  zmys ów w cznie. Dlatego naturaln  konkluzj  jest to, e trwa a
mier  wszystkich komórek mózgowych jest równoznaczna z permanentnym ustaniem

wszystkich funkcji umys u, z my lami, emocjami i odczuwaniem bod ców w cznie.
A to tak naprawd  oznacza unicestwienie wiadomego cz owieka. To dowodzi, e ycie
po yciu jest niemo liwe.

Argumenty mówi ce o uszkodzeniach mózgu i ich konsekwencjach dla spójno ci
osobowo ci i osobistych, wiadomych do wiadcze  s  tak mocne, e wielu ludzi
uzna o je (acz niech tnie) za przekonuj ce. Jednak wystarczy przeprowadzi  krótki
eksperyment my lowy, aby sobie u wiadomi , e jest inaczej.

Wyobra  sobie, e jeste  zamkni ty w ma ym budynku sk adaj cym si  tylko z jednego
pokoju. Masz do dyspozycji tylko jedno okno, za pomoc  którego mo esz si  kontaktowa
ze wiatem zewn trznym. Gdy przez nie wyjrzysz, mo esz obserwowa , co si  dzieje
wokó  Twojego budynku. Okno jest otwarte, dzi ki czemu s yszysz g osy z ulicy i czujesz
zapach kwiatów rosn cych w pobli u. Czujesz równie  ch odn  bryz  wczesnego
poranka. A teraz wyobra  sobie, e kto  zamyka okno na sta e. Nagle tracisz zdolno
s yszenia d wi ków i w chania aromatów z zewn trz. Nie czujesz ju  ch odnej bryzy
o poranku. Ale wci  mo esz obserwowa  wiat.

A teraz wyobra  sobie, e kto  na zewn trz rozlewa czarn  farb  na ca ym Twoim
oknie, po czym zabija je deskami. W rezultacie tracisz zdolno  obserwowania wiata
zewn trznego. Zarówno zamkni cie okna, jak i zamalowanie go ograniczy y Ci w jaki
sposób do wiadczanie tego, co si  dzieje poza Twoim pokojem. Dopóki pozostajesz
w rodku, dopóty nie jeste  w stanie widzie , s ysze , w cha  ani czu  tego, co si  dzieje
na zewn trz. Gdyby jednak kto  nagle otworzy  drzwi, móg by  wyj  z budynku,
a okno przesta oby by  Twoim jedynym cznikiem z reszt  wiata. Móg by  bezpo rednio
do wiadcza  tego, co si  dzieje dooko a, bez konieczno ci korzystania ze zniszczonego
i bezu ytecznego okna.

To jest analogia do ycia i mierci. Gdy jeste my „zamkni ci” w swoim ciele, polegamy
na naszym mózgu i powi zanych z nim narz dach umo liwiaj cych odbieranie bod ców,
które stanowi  nasze okno na wiat. Je li to okno zostanie zniszczone na ró ne
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Kilka pozytywnych uwag na temat tego, co nas czeka
Wielu inteligentnych ludzi traktuje mier  jak pocz -
tek wspania ej nowej przygody.

mier  jest tak e wielk  przygod !

— James M. Barrie (1860 – 1937),
Piotru  Pan, cz  VIII1

mier , ostatnia podró , najd u sza i najlepsza.

— Thomas Wolfe (1900 – 1938)

mier  jest dzik  noc  i now  drog .

— Emily Dickenson (1830 – 1886)

mier  to wyj tkowy festiwal na drodze do
wolno ci.

— Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Umrze  to wyl dowa  na jakim  odleg ym
brzegu.

— John Dryden (1631 – 1700)

Zobaczymy si  na nast pnym wiecie.

— Plaut (ok. 280 – 184 r. p.n.e.)

sposoby, nasze do wiadczanie wiata stanie si  ograniczone. Jednak w chwili mierci
drzwi si  otwieraj , a my mo emy wyj  z budynku. Przestajemy by  zale ni od tego,
w jakim stanie znajduje si  budynek oraz jego okno, poniewa  mamy inny, lepszy
dost p do wiata zewn trznego. Teraz budynek mo e zosta  ca kowicie zniszczony,
poniewa  jego ograniczenia ju  nas nie dotycz . Sk d mamy wiedzie , czy to nie jest
ciekawa analogia do wp ywu mierci na ludzkie do wiadczanie wiata? Przynajmniej
os abia ona argument o uszkodzeniu mózgu, sprawiaj c, e przestaje on by  tak
przekonuj cy i oczywisty.

W poprzednich punktach przyjrzeli my si  ró nym argumentom zaprzeczaj cym
istnieniu ycia po mierci lub przynajmniej budz cym nasze w tpliwo ci w tej kwestii.
Uznali my, e aden z nich nie jest przekonuj cy. Co w takim razie ma do powiedzenia
druga strona tej debaty? Czy pozytywne argumenty na korzy  istnienia ycia po mierci
s  bardziej przekonuj ce?

Platon, który uwa a , e cz owiek yje dalej po swojej mierci, wysun  argument,
który fascynuje nas do dzi . Obiekty fizyczne nie przestaj  tak po prostu istnie .
Magicy i filmy mog  sprawia , e niektóre przedmioty znikaj  bez ladu, ale w prawdziwym
wiecie tak si  nie dzieje. Jak zauwa y  Platon, niszczenie przedmiotów fizycznych polega

tak naprawd  na roz czaniu elementów, z których si  one sk adaj . Wazon rozbity na
drobne kawa ki przestaje istnie . Pozostaj  po nim tylko ma e kawa ki, od amki szk a
i szklany py , które jeszcze niedawno razem tworzy y wazon. Gdy ksi ka zostanie
spalona, zamieni si  w py . Gdy na ziemi  zostanie zrzucona bomba atomowa,
wszystko w zasi gu jej ra enia zostanie zredukowane do bardzo, bardzo ma ych

                                                          
1 Wed ug przek adu Macieja S omczy skiego — przyp. t um.
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elementów. Tak przebiega destrukcja na naszym wiecie. Platon uwa a , e jest to
jedyny istniej cy proces niszczenia.

A oto co Platon s dzi  na temat duszy. Wed ug niego nie sk ada si  ona z adnych
elementów, dlatego nie mo na jej rozbi  na mniejsze fragmenty. Nie mo na jej zniszczy .
Jest zatem nie miertelna.

W odpowiedzi na t  szybk  argumentacj  mo na zastosowa  ró ne linie rozumowania.
Po pierwsze, oczywiste jest, e Platon tylko zak ada  istnienie duszy. Je eli tym,
co postulowa , by o istnienie niematerialnego bytu, to jest to co , czego istnienia nie
mo na zak ada , cho  powsta o wokó  tego du o kontrowersji (o których opowiedzieli my
w rozdzia ach 13., 14. i 15.). Wielu przeciwników po prostu nie zgodzi si  z za o eniem
Platona, domagaj c si  solidnego dowodu na to, e jego pogl d jest w a ciwy.

Po drugie, zastanówmy si , co tak naprawd  mia  na my li Platon, twierdz c, e dusza
nie ma adnych elementów. Czy chodzi o mu o fizyczne cz ci? Je eli dusza jest
niematerialnym bytem, to takie za o enie jest bezpieczne, chocia  wci  istnieje
mo liwo , e sk ada si  ona z jakich  niefizycznych cz ci, do których mo e zosta
zredukowana. Cz sto mówimy o duszy albo umy le jak o bycie, który obejmuje nasz
intelekt, emocje i wol . Czy mo na to uzna  za jej cz ci? Za o enie Platona jest zbyt
zagadkowe, eby my mogli z ca kowit  pewno ci  uzna  je za prawdziwe.

Po trzecie, nawet je li dusza faktycznie nie sk ada si  z adnych elementów, na które
mog aby si  rozpa , sk d wiemy z ca  pewno ci , e zredukowanie danej rzeczy jest
jedynym sposobem na jej unicestwienie? Dlaczego co  nie mo e po prostu wyblakn ?
Je li szarpniesz strun  gitary, powstanie d wi k, który b dzie coraz cichszy, a  po jakim
czasie ca kowicie zamilknie. Je eli zrobisz zdj cie z lamp  b yskow , w Twoim polu
widzenia powstanie obraz, który za chwil  wyblaknie. A skoro mo liwe s  formy
przechodzenia od stanu istnienia do nieistnienia inne ni  rozmontowanie albo zniszczenie,
to znaczy, e Platon nie da  nam adnego powodu, aby my uwierzyli, i  dusza jest
niezniszczalna.

Argument ten, cho  intryguj cy, wcale nas nie przekonuje. Nie mamy wystarczaj cej
wiedzy, aby móc oceni , czy te przes anki s  prawdziwe. Dlatego nie jeste my w stanie
stwierdzi , czy wspieraj  one nasze wnioskowanie.

Straszno jednak zapu ci  my l w kraje Za miertne; cz owiek si  spoci, zadyszy, A co za mierci
— nigdy nie us yszy2.

— Byron

Nigdy nie jest tak, e natura mówi jedno, a m dro  drugie.
— Juwenalis

Innym popularnym argumentem wysuwanym przez dualistów w dyskusji na temat
ycia po mierci jest ten oparty na analogii do natury. Gdy by em w rezerwacie o nazwie

Las Mgielny w Monte Verde na Kostaryce, mia em okazj  spojrze  na t  lini
rozumowania z nowej perspektywy.

                                                          
2 George Gordon Byron, Don Juan, prze o y  Edward Por bowicz — przyp. t um.
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Id c po szlaku otoczonym przez bujn  ro linno  lasów deszczowych i chowaj c si
pod cieniem wysokiego baldachimu, pods ucha em, jak przewodnik z Kostaryki
opowiada  o cyklu ycia, który mo na zaobserwowa  w tym miejscu.

— W lesie deszczowym nic tak po prostu nie umiera — powiedzia . — mier  jest
zawsze pocz tkiem nowego ycia. Spójrzcie na to drzewo. — W tym momencie
wskaza  pie  ogromnego powalonego drzewa le cego obok cie ki. — To drzewo
upad o i zmar o, daj c ycie nowym organizmom. Tak samo si  dzieje ze wszystkim
innym w tym lesie. Ka dy koniec jest nowym pocz tkiem.

Przyjrza em si  powalonemu pniu drzewa. Nowe rzeczy — nowe zacz tki ycia
— rozwija y si  na ca ej jego powierzchni. Rozmaite formy flory zapuszcza y swoje
korzenie w to czarne, gnij ce drewno, wyci gaj c si  w gór  ku wiat u s onecznemu.

Argument z analogi  do natury mówi, e w tym wszech wiecie ka dy koniec jest tak
naprawd  pocz tkiem czego  nowego. Tak jak g sienica musi zako czy  jedn  form
swojego istnienia, eby rozpocz  now , du o pi kniejsz , i zacz  nowe ycie w ciele
motyla, tak samo my musimy zako czy  nasz  fizyczn , ziemsk  form  istnienia, eby
wej  w nowy, lepszy tryb istnienia po naszej mierci.

Jest to pi kne i bardzo poetyckie porównanie. Jednak czy ta analogia jest naprawd
mocna? Argumentacja oparta na analogii zawsze ma t  sam  form :

 1. Wszystkie obiekty typu A maj  w a ciwo  B.

 2. Obiekty typu C s  analogiczne do obiektów typu A.

A zatem:

 3. Obiekty typu C prawdopodobnie maj  w a ciwo  analogiczn  do B.

Wszystkie g sienice maj  w a ciwo , która pozwala im przetrwa  zako czenie jednej
formy istnienia poprzez transformacj  w inn  posta . ycie ludzkie w fizycznym ciele
jest analogiczne do ycia g sienicy. Dlatego prawdopodobne jest, e cz owiek ma
w a ciwo  analogiczn  do w a ciwo ci g sienicy, jak  jest zdolno  do przetrwania
ko ca jednej formy istnienia poprzez przej cie w zupe nie inny, nowy stan.

miertelna natura wsz dzie, gdzie tylko mo liwe, stara si  osi gn  nie miertelno  i wieczne
istnienie: a to mo e zrobi  tylko dzi ki pokoleniom, poniewa  w miejsce starego zawsze
przychodzi nowe.

— Platon

Jednak jak to si  odnosi do ycia po mierci? Przecie  ludzie przechodz  ró ne
transformacje w ci gu swojego ycia. Z niemowl t staj  si  raczkuj cymi maluchami,
potem zamieniaj  si  w ha a liwe przedszkolaki, a jaki  czas pó niej przechodz  okres
dojrzewania, po którym wkraczaj  w doros o . Potem jest wiek redni, dla niektórych
najbardziej traumatyczny ze wszystkich okresów w yciu, a po nim nastaje staro .
To wiele „g sienicowych” transformacji. Sk d mamy wiedzie , e czeka nas jeszcze
jedna zmiana formy, znacznie ró ni ca si  od poprzednich, w której zako czymy nasze
fizyczne ycie na ziemi, eby osi gn  zupe nie inn  form  istnienia — co  w rodzaju
nowego ycia?
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Niektórzy próbuj  upro ci  t  lini  rozumowania.

 1. Ka dy koniec jest jednocze nie pocz tkiem.

 2. mier  cz owieka jest ko cem.

A zatem:

 3. mier  cz owieka jest pocz tkiem.

Do jakich jednak wniosków prowadzi ta argumentacja? Materialista nie zgadza si  ze
stwierdzeniem, e mier  cz owieka jest pocz tkiem. Dla niego cia o po mierci po
prostu zamienia si  w zw oki. No, mo e niektóre wybitne jednostki staj  si  histori .
Nie mamy adnego powodu, eby s dzi , e po mierci rozpoczyna si  nowa forma
wiadomego, osobistego istnienia w jakim  nowym metafizycznym królestwie. By

mo e mier  cz owieka za bardzo si  ró ni od znanych przypadków transformacji,
która odbywa si  w ramach ci g ego, trwaj cego istnienia danego yj cego stworzenia,
eby my mogli zastosowa  tak  analogi . Argument z analogi  do natury nie przemówi

do wielu osób.

Do ka dego pustego rogu, do wszystkich zapomnianych rzeczy i zakamarków Natura stara si
tchn  ycie, próbuj c tchn  ycie w zmar ych i ycie w samo ycie.

— Henry Beston

By  mo e kosmiczny recykling faktycznie istnieje, ale to wcale nie gwarantuje,
e 10 tysi cy lat po mojej fizycznej mierci na tym wiecie nadal b d  wiadomy,

czujny i radosny w jakiej  nowej, udoskonalonej formie. Czy naprawd  nie mamy
lepszych argumentów, które mogliby my wysun  w naszej debacie?

Argument pragnienia zaczyna si  od dokonania rozró nienia mi dzy wrodzonymi
a sztucznymi (b d  wyuczonymi) pragnieniami. Wrodzone pragnienie to, ogólnie rzecz
bior c, pragnienie, z którym si  rodzimy albo które zaczynamy odczuwa  na skutek
naturalnej tendencji. Pojawia si  ono spontanicznie. Nie trzeba niczego sugerowa ,
uczy , zdobywa  ani zasiewa . Wrodzone pragnienie ma charakter uniwersalny —
chyba e jego rozwój zosta  w jaki  sposób zak ócony. Sztuczne lub wyuczone pragnienie
to takie, które nie jest spontaniczne ani nawet cho  troch  uniwersalne. Pragnienie
posiadania bi uterii od Tiffany’ego to dobry przyk ad pragnienia wyuczonego. Natomiast
pragnienie powietrza z pewno ci  ma charakter wrodzony. Teraz gdy ju  rozumiesz
to rozró nienie, mo esz przej  do analizy argumentu.

Ludzie maj  wrodzone pragnienie jedzenia. Jedzenie istnieje. Mamy wrodzone pragnienie
wody. Woda istnieje. Mamy wrodzone pragnienie czu o ci. Czu o  równie  istnieje.
Mamy te  wrodzone pragnienie, aby y  dalej po mierci. A zatem najprawdopodobniej
takie ycie istnieje.

Niebo zawsze sprzyja dobrym pragnieniom.
— Cervantes (1547 – 1616)

Pragnienie ycia po mierci wydaje si  bardzo powszechne w ród ludzi. Mo na je
zaobserwowa  w ka dej kulturze i w ka dym okresie historycznym bez wzgl du na to,
czy w danych okoliczno ciach istniej  oficjalne polityczne albo filozoficzne nurty
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sprzeciwiaj ce si  religii lub wierzeniu w nie miertelno . Wydaje si , e to pragnienie
nie ma charakteru wyuczonego. Taka jest nasza natura, e chcemy y . Co wi cej,
pragnienie dalszego ycia po mierci u niektórych ludzi jest szczególnie silne. Oczywi cie
istniej  wyj tki, ale poniewa  omawiana regu a ma bardzo ogólny charakter, nie powinny
one dziwi . Mo na zatem stwierdzi , e powszechne pragnienie ludzi, aby y  dalej po
mierci, ma charakter wrodzony. To wszystko, czego potrzebujemy, aby uzasadni  ten

argument.

Nie pragniemy tego, czego nie znamy.
— Owidiusz

Czy jednak nasze wrodzone pragnienia s  zaspokajane? Czasami jeste my g odni, ale
nie mamy pod r k  nic do jedzenia. Albo jeste my spragnieni, ale nie mamy nic do
picia. Czasem pragniemy mi o ci, ale ona do nas nie przychodzi. Oczywi cie, na wiecie
istnieje jedzenie, picie i mi o . Ale nasze konkretne pragnienia nie zawsze s  zaspokajane.
Nawet je li istnieje ycie po mierci, to nic dla nas nie znaczy, je li nie mo emy
oczekiwa , e stanie si  ono naszym udzia em. A w tym miejscu argumentacja si  ko czy.

Mo na by jednak stwierdzi , e skoro istnieje ycie po mierci, to nie ma powodu, aby
si  martwi , czy b dzie ono naszym udzia em. Ta uwaga nie ma jednak adnego poparcia
w faktach. Sk d mamy to wiedzie ? Argument mówi cy o pragnieniu nie robi nic, eby
wzbudzi  okre lone oczekiwanie, nawet je li jest ogólnie uznawany za warto ciowy.

Mimo to argumentacja ta ma du e znaczenie dla wielu osób, które dog bnie j  przemy la y.
Nasze wrodzone fizyczne pragnienia wyra nie odpowiadaj  rzeczywisto ci. Jednak
czy ta sama zasada dotyczy wrodzonych metafizycznych pragnie , które by  mo e te
odczuwamy? Nasze wrodzone pragnienia zwi zane z rzeczami, które istniej  na tym
wiecie, mo na atwo wyt umaczy , odwo uj c si  do naszych potrzeb fizycznych,

emocjonalnych, intelektualnych i spo ecznych i przedstawiaj c je w kontek cie
ewolucyjnym. Jednak pragnienie rzeczy, które wykraczaj  poza nasz  rzeczywisto ,
mo e by  zupe nie inne. Mo liwe, e nie istnieje równoleg a rzeczywisto , w której
te pragnienia s  zaspokajane.

Gdzie w takim razie le y prawda? Czy nasze najskrytsze pragnienia i t sknoty s
przewodnikiem, który pomo e nam pozna  najwa niejsze prawdy na temat naszego
istnienia? Czy mo e wr cz przeciwnie, niektóre z tych pragnie  s  ca kowicie oderwane
od rzeczywisto ci?

Zastanawiaj c si  nad tym pytaniem, mo emy z powodzeniem przej  do nast pnego
argumentu dotycz cego ycia po mierci, który chc  z Tob  omówi . Pomo e on nam
w naszych dalszych przemy leniach.

Immanuel Kant (1724 – 1804) jest znany mi dzy innymi z tego, e spopularyzowa
form  argumentacji od moralno ci do nie miertelno ci. Moralne argumenty dotycz ce
ycia po mierci mog  przyjmowa  co najmniej dwie formy i obydwie zawdzi czamy

w pewnym stopniu w a nie Kantowi.
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Przede wszystkim Kant wierzy  w to, e prawo moralne wymaga od nas, aby my
d yli do moralnej doskona o ci i ostatecznie j  osi gn li. Nie mo emy jednak rozs dnie
oczekiwa , e uda nam si  osi gn  t  doskona o  w naszym obecnym yciu. Dlatego
musimy postulowa  — albo za o y  — e istnieje inne ycie, w którym to danie
prawa moralnego b dzie mog o zosta  spe nione.

Po drugie, mo na argumentowa , e wysoki status prawa moralnego wymaga,
aby sprawiedliwo  ostatecznie zapanowa a na wiecie. Jednak niestety tak nie jest.
Dlatego musimy postulowa  — albo za o y  — e istnieje inne ycie, w którym

danie sprawiedliwo ci b dzie mog o zosta  spe nione.

Moralno  ma swoje rekompensaty. Jedn  jest to, e ka de z o ma charakter przej ciowy,
a drug  to, e mog  nadej  lepsze czasy.

— George Santayana

Kant uwa a , e ten drugi argument mo na wykorzysta  do uzasadnienia, dlaczego
musimy postulowa  istnienie moralnie doskona ego Boga, który wie, i  sprawiedliwo
ostatecznie zwyci y. Temat ten omówi  w kilku nast pnych rozdzia ach, dlatego tutaj
nie b d  go dalej rozwija .

Czy moralne argumenty przemawiaj ce za istnieniem ycia po mierci s  przekonuj ce?
Wielu ludzi chcia oby wierzy , e doskona o  moralna jest mo liwa do osi gni cia.
A jeszcze wi cej z nas chcia oby wierzy , e sprawiedliwo  ostatecznie zwyci y.
Jednak to, w co chcemy wierzy , nie zawsze jest dobrym przewodnikiem na drodze
do prawdy. Zauwa , e z tych argumentów nie p ynie bezpo redni wniosek, e ycie
po mierci istnieje, a jedynie, e powinni my tak  opcj  postulowa . A wi kszo  ludzi,
którzy musz  si  skonfrontowa  z w asn  miertelno ci  albo ze mierci  ukochanej
osoby, nie chce s ucha  zalece , eby co  postulowa , lecz domaga si  zapewnienia,
e faktycznie jest co  wi cej.

Warto jednak spojrze  na t  kwesti  z innej perspektywy. Gdy by em w college’u,
pewien m dry znajomy lekarz powiedzia  mi, e wierzy w ycie po mierci, od kiedy
zmar a jego mama. Stwierdzi  on, e nie jest w stanie uwierzy  w istnienie wszech wiata,
w którym tak dobra osoba jak jego mama po prostu mia aby znikn  na zawsze. Ta
wspania a forma mi o ci i dobra nie mog a si  pojawi  na tej ziemi tylko po to, eby
jaki  czas pó niej zosta  ca kowicie unicestwiona. Mój kolega uwa a , e moralnym
obowi zkiem takiej osoby jest przezwyci enie mierci — w jaki  sposób. I doda , e
musi wierzy  w ycie po mierci, w przeciwnym razie ycie na tym wiece straci oby
dla niego jakikolwiek sens.

T  postaw  mo na potraktowa  jak jedn  z wersji argumentacji moralnej. Wida  tutaj,
jak silne mo e by  takie argumentowanie. W tej postaci nie jest to ju  obiektywna,
abstrakcyjna linia rozumowania, lecz ywa, konkretna reakcja na prawdziw  sytuacj .
Czasami niektóre wydarzenia wywo uj  w nas silne reakcje i sk aniaj  do zupe nie
nowych przemy le , które prowadz  do wniosków wykraczaj cych poza to, co sugeruj
nam twarde dowody. Z filozoficznego punktu widzenia musimy traktowa  takie
sytuacje z ca kowit  powag .

W tym mocnym fragmencie znany pisarz C.S. Lewis tak napisa  o swojej zmar ej onie:

Je eli nie ma jej teraz, to nigdy jej nie by o. Przez pomy k  wzi em chmur  atomów za cz owieka.
Nie ma i nigdy nie by o adnych ludzi. mier  tylko odkrywa przed nami pustk , która zawsze
by a. Ci, których nazywamy ywymi, to po prostu ci, którzy nie zostali jeszcze zdemaskowani.
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C.S. Lewis nie móg  tak po prostu nagle zacz  my le  o swojej onie w ten sposób.
Tak samo jak mój kolega, który nie móg  nagle zacz  my le  w ten sposób o swojej
mamie. Przemy lenia Lewisa mog  pos u y  jako podstawa do sformu owania innego
moralnego argumentu, który jest powi zany z poprzednim. Je eli mier  cielesna jest
ko cem naszego istnienia, to tak naprawd  ludzie nie istniej  — i nie ró ni  si  od
przedmiotów fizycznych. Je li jednak to prawda, to trudno jest zrozumie  wszystkie
nasze moralne sentymenty. W ko cu ca  nasz  moralno  mo na podsumowa  w tej
poradzie: „Kochaj ludzi i wykorzystuj rzeczy. Nigdy nie kochaj rzeczy i nie wykorzystuj
ludzi”. Je eli zasadniczo nie istnieje adna fundamentalna ró nica mi dzy lud mi
a rzeczami, to ta, wydawa oby si , m dra przestroga kompletnie traci jakikolwiek sens.

Czy mój kolega albo C.S. Lewis posiadali dowód na nie miertelno , który przekona by
wszystkich niedowiarków? Oczywi cie, e nie. Jednak obaj mieli pewne przemy lenia,
które doprowadzi y do sformu owania ca kiem przekonuj cej linii rozumowania.
Co do tego nie ma adnych w tpliwo ci.

B d my jednak uczciwi. Argumenty za i przeciwko istnieniu ycia po mierci s  niestety
zbyt ma o przekonuj ce dla ostro nych my licieli. Zbyt wiele za o e  bior  za pewniki
albo stosuj  zbyt szybki proces my lowy, eby naprawd  przekona  powa n , my l c
osob , która nie wie do ko ca, w co wierzy .

W wi kszo ci pozosta ych obszarów naszego ycia zazwyczaj jest tak, e im wy sza jest
stawka, tym solidniejszych dowodów i mocniejszych argumentów potrzebujemy, eby
podj  decyzj . Sk d mamy zatem wiedzie , co my le  na temat ycia po mierci? Powody,
które podaje nam wi kszo  filozofów, mog  si  wydawa  bardzo nieprzekonuj ce dla
kogo , kto poszukuje prawdy. Czy jest co  wi cej? Czy istniej  jakie  mocniejsze
dowody, które bardziej by do nas trafia y?

Niektórzy uwa aj , e tak. Je li ciekawi Ci , co to s  za dowody, przejd  do nast pnego
podrozdzia u.

Ten, kto nie chce pi  ze ród a do wiadczenia, prawdopodobnie umrze z pragnienia na pustyni
ignorancji.

— Lin Po

Istniej  trzy rodzaje twierdze  dotycz cych niezwyk ych prze y , które je li s  prawdziwe,
mog  sugerowa , e istnieje ycie po mierci. Ka de z nich jest kontrowersyjne. Jednak
na tym etapie naszej podró y nie powinno Ci  to dziwi . W poni szych punktach
przyjrzymy si  krótko dwóm rodzajom tych do wiadcze  i nieco dok adniej trzeciemu
— by  mo e najbardziej interesuj cemu z nich.

Niektórzy ludzie, czy to pod wp ywem hipnozy, czy zupe nie spontanicznie, wyznaj ,
e pami taj  swoje poprzednie ycie, które mia o miejsce dawno temu i daleko st d.

Niektórzy zapewniaj , e potrafi  sobie przypomnie  wiele takich y . Wi kszo
z nich sprawia wra enie wariatów. Znam pewn  kobiet , która uwa a, e w przesz o ci
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by a ró nymi znanymi postaciami historycznymi — potrafi wymieni  ich wi cej, ni
jeste  w stanie sobie wyobrazi . Twierdzi ona, e by a prawie wszystkimi osobami,
które ukszta towa y nasz  histori , zarówno m czyznami, jak i kobietami — z wyj tkiem
tylko Jezusa Chrystusa. Za to jej m  kiedy  odwiedzi  ziemi  w a nie jako Jezus
Chrystus. Mo na powiedzie , e to nie byle jaka rodzina.

Istniej  jednak bardziej powa ne przypadki, nad którymi warto si  pochyli . W ksi kach
mo na znale  znany przypadek Amerykanki o nazwisku Lydia Johnson, która twierdzi a,
e y a w ubieg ym wieku w ciele szwedzkiego farmera. Gdy wprowadzono j  w stan

hipnozy, wykazywa a zachowania, które fachowo nazywa si  ksenoglosj : b d c w transie,
umia a mówi  po szwedzku, chocia  nigdy — w obecnym yciu — nie uczy a si  tego
j zyka.

Kilku badaczy, w tym Ian Stevensen, próbowa o dok adnie zbada  szczególnie interesuj ce
sytuacje, w których ludzie twierdzili, e maj  wspomnienia pochodz ce z ich
poprzedniego ycia. Wi kszo  tych przypadków po bli szej analizie okazywa a si
zwyk ym oszustwem. Jednak kilka z nich zrobi o na badaczach naprawd  du e wra enie.
Niektórzy bowiem potrafili poda  tyle nieprawdopodobnych szczegó ów ze swojego
poprzedniego ycia, e wprawiali w zdumienie wszystkich s uchaczy. Je eli istnieje
jeden przekonuj cy przypadek wspomnie  z poprzedniego ycia, to b dzie to dowód
na to, e cz owiek yje dalej po mierci — poniewa  tamtej osobie si  to uda o. Je eli
istnieje cho  jedno wiadectwo, które wszyscy uznamy za wystarczaj co przekonuj ce,
to wyjdziemy ju  poza zakres rozwa a  filozoficznych i wejdziemy na teren twardych
empirycznych dowodów. To jest bardzo interesuj cy temat, ale moim zdaniem na razie
pozostaje on jeszcze otwarty.

W rozdziale 10. i rozdziale 15. wspomnia em o pewnym zjawisku dotycz cym ludzi,
którzy twierdz , e komunikuj  si  z innymi po ich mierci. Ostrzega em równie ,
e mamy d ug  histori  oszustw w tym obszarze. Ludzie korzystaj  z okazji, eby atwo

zarobi  troch  pieni dzy (albo nawet dorobi  si  ca kiem niez ej fortuny, je li wliczymy
autorów niektórych bestsellerów). Oprócz licznych oszustów i wariatów twierdz cych,
e utrzymuj  kontakt ze zmar ymi, istniej  równie  powa ne, inteligentne i szczere

osoby, które zapewniaj , e widzia y, s ysza y albo w jeszcze inny sposób odebra y
przekonuj ce komunikaty od nie yj cych ju  osób.

Wszystko, czego nie umie zdefiniowa  wspó czesny umys , jest uwa ane za szale stwo.
— C.G. Jung (1875 – 1961)

By  mo e najbardziej interesuj cym przyk adem kontaktów ze wiatem zmar ych jest
ten, który mówi o trzech brytyjskich wyk adowcach — F.W.H. Meyersie, Henrym
Sidwicku i Edmundzie Gurneyu. Cz sto dyskutowali oni na temat ycia po mierci
i umówili si , e je li ten z nich, który umrze jako pierwszy, odkryje, e w jaki  sposób
yje nadal, zrobi wszystko, co w jego mocy, eby ich o tym powiadomi . Meyers zmar

jako pierwszy. Nied ugo po jego mierci ludzie w ró nych krajach zacz li zg asza , e
wpadali w stan podobny do transu, w którym nagle zacz li pisa  fragmenty staro ytnej
greckiej poezji. Gdy przes ano je do Stowarzyszenia Bada  Parapsychologicznych,
okaza o si , e s  to ulubione fragmenty staro ytnej poezji Meyersa.

Przedziwne.
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Je eli w ca ej historii ludzko ci zdarzy  si  cho  jeden przypadek faktycznej komunikacji
z kim , kto ju  nie yje (albo próby skontaktowania si  z nami podejmowane z za wiatów),
to znaczy, e ycie po mierci mo e istnie . Czy odnotowano takie przypadki? Nie jestem
do ko ca pewny, ale by  mo e Ty znasz jak  podobn  histori .

Raymond Moody, autor ksi ki ycie po yciu wydanej po raz pierwszy w 1975 roku,
a tak e mnóstwo innych autorów ksi ek o tej tematyce zapocz tkowali wspó czesne
odrodzenie dyskusji na temat tego, co znamy jako do wiadczenie mierci.

Do wiadczenie mierci zazwyczaj wygl da tak: jaka  osoba ma straszny wypadek albo
przechodzi operacj  chirurgiczn  i nagle przestaje przejawia  oznaki ycia. Przestaje jej
bi  serce, ustaje oddech i zanika aktywno  w mózgu. Ten stan trwa przez kilka minut,
w trakcie których ofiara wypadku b d  pacjent s  uznawani za klinicznie zmar ych
zgodnie ze wszystkimi standardowymi procedurami. W ko cu dochodzi do reanimacji,
czy to na skutek dzia a  medycznych, czy to zupe nie spontanicznie. Jaki  czas pó niej
osoba ta twierdzi, e w ci gu tych kilku minut, gdy uznawano j  za zmar , prze y a
bardzo niezwyk e chwile.

Oto jak opisuj  swoje do wiadczenia osoby, które stan y na skraju mierci. Nagle
czuj , e znalaz y si  „poza” swoim cia em i patrz  na ca  sytuacj  z góry, unosz c
si  nad swoim fizycznym cia em. Czasami uwa nie obserwuj  procedury medyczne
podejmowane w celu przywrócenia im ycia — potrafi  je potem opisa  w ka dym
najdrobniejszym szczególe. Czuj , e si  oddalaj  od swojego cia a i nagle przenikaj
do d ugiego, ciemnego tunelu. Na ko cu tego tunelu znajduje si  pi kny, jasny wiat,
przypominaj cy prawdziw  sielank . S  tam ich przyjaciele albo krewni, którzy zmarli
przed nimi, najwyra niej zgromadzeni w tym miejscu w a nie po to, eby przywita
ich na tym nowym wiecie. Nast pnie spotykaj  wietlist  istot , która jest emanacj
mi o ci i spokoju. Ta istota mówi im, e ich czas jeszcze nie nadszed  i musz  wróci
do swojego cia a. Zaraz potem budz  si  w sali operacyjnej po udanej reanimacji.
Przepe niaj  je skrajne uczucia — z jednej strony al, e musia y opu ci  pi kny wiat,
który mog y ogl da  tylko przez krótk  chwil , a z drugiej strony rado  z odzyskanego
ycia. Zazwyczaj po takim do wiadczeniu ludzie przechodz  ogromn  wewn trzn

przemian . Nie boj  si  ju  mierci mimo tego, jak wcze niej zapatrywali si  na kwesti
w asnej miertelno ci. A ich podej cie do ycia równie  drastycznie si  zmienia.

Zanim przeczyta em jakiekolwiek teksty na temat mierci klinicznej, przeprowadzi em
rozmow  z wujkiem, który opowiedzia  mi w tajemnicy o czym , czego nie mog
nazwa  inaczej, jak do wiadczeniem mierci. Wujek nie mówi  o tym nawet swojej
onie, poniewa  by a ona „zbyt religijna” i „zdenerwowa oby j  to”. Jak w klasycznym

scenariuszu którego  ranka, gdy szykowa  si  do wyj cia na wa ne i stresuj ce spotkanie,
wujek mia  zawa . Poczu  ogromny ból i potworny ucisk na klatk  piersiow . Od razu
wiedzia , co to oznacza. Upad  na pod og  ca kowicie spanikowany i nagle zobaczy
du  posta  przypominaj c  cz owieka, która sta a tu  nad nim, unosz c si  kilka stóp
nad pod og  w górnym rogu azienki. Posta  przemówi a: „To nie jest jeszcze twój
czas. Wyjdziesz z tego”. Nagle ca y strach go opu ci . Po tym ca ym dziwnym wydarzeniu
wzi  prysznic, w trakcie którego odczuwa  b ogi spokój, jakiego nie do wiadczy
nigdy wcze niej. Wujek wyzna  mi, e w swoim doros ym yciu zawsze bardzo ba
si  mierci, ale od tamtego wydarzenia oczekuje z niecierpliwo ci  chwili, w której
wreszcie opu ci swoje ziemskie cia o. „Wiem, e nie b d  sam”, powiedzia .
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Za ka dym razem, gdy kto  umiera, mówi si , e jego anio  stró , który towarzyszy  mu przez
ca e ycie, prowadzi go do okre lonego miejsca...

— Sokrates

mier  kliniczna to do wiadczenie, które przytrafia si  ludziom w ró nym wieku
i o ró nym pochodzeniu. Szczegó y ich opowie ci nieco si  ró ni , ale najbardziej
fascynuj ce s  elementy, które s  sta e we wszystkich opisach. Czy te osoby faktycznie
prze y y w asn  mier  i na krótk  chwil  przesz y do innego wiata, gdzie do wiadczy y
zupe nie innego wymiaru ludzkiego istnienia? Czy mo e to by y tylko halucynacje
wywo ane przez umieraj cy mózg?

W próbach wyja nienia tych do wiadcze  najbardziej interesuje mnie wyra ny opór
wobec jakichkolwiek alternatywnych t umacze . Niektórzy sceptycy wysun li teori ,
e to leki podawane podczas operacji albo w trakcie prób reanimacji wywo uj

halucynacje, które s  b dnie brane za prawdziwe do wiadczenia. Jednak ta teoria
nie ma adnego podparcia w faktach. Odnotowano wiele przypadków do wiadcze
mierci, w których nie podano adnego leku podejrzewanego o wywo ywanie halucynacji.

By y równie  sytuacje, gdzie w ogóle nie podano leków.

Nawet je li moje silne przekonanie, e dusza jest nie miertelna, jest tylko z udzeniem,
to przynajmniej jest to przyjemne z udzenie, dlatego zamierzam si  nim cieszy
a  do ostatniego tchnienia.

— Cyceron

Ci, którzy w tpi  w ycie po mierci, twierdz  nawet, e bestsellery Moody’ego, a tak e
liczne artyku y i programy telewizyjne na temat mierci klinicznej sprawi y, i  ludzie s
bardziej podatni na takie historie. Wed ug nich ludzie po prostu udaj , e do wiadczyli
mierci. Jedn  z najlepszych odpowiedzi na te sugestie s  prace lekarza Melvina Morse’a,

którego ksi ki, zaczynaj c od Bli ej wiat a, zawieraj  opisy mierci klinicznej podane
przez dzieci. Jego mali pacjenci nigdy nie widzieli programów na temat ycia po mierci
ani nie czytali ksi ek o tej tematyce i nie zale a o im na tym, eby wyst pi  w programie
talk show. Ich sprawozdania s  czasami jeszcze bardziej przekonuj ce ni  te, które
pochodz  od du o bardziej wyedukowanych doros ych osób.

Jaka jest jednak warto  dowodowa do wiadcze , których nie jeste my w stanie sami
sprawdzi ? Po pierwsze, nie mo emy nie zauwa y  pewnego sta ego schematu, który
mo na zaobserwowa  w ka dej z tych opowie ci. Po drugie, pacjenci wielokrotnie
opisywali szczegó y procedur medycznych przeprowadzonych na ich cia ach podczas
ich klinicznej mierci, a tak e potrafili wymieni  wszystkie osoby obecne na sali w trakcie
reanimacji, podaj c szczegó owe informacje na temat ich strojów albo cytuj c ich
wypowiedzi. Niektórzy z nich nawet widzieli osoby, o których nie mieli poj cia,
e zmar y. Istnieje wiele opisów dotycz cych mierci klinicznej, które zawieraj

niewiarygodn  liczb  szczegó ów — ka dy z nich zosta  pó niej potwierdzony. W tych
przypadkach naprawd  trudno poda  jakiekolwiek naturalne wyja nienie, sk d dana
osoba posiada a tak  wiedz . I po trzecie, te do wiadczenia zmieniaj  ludzi na zawsze.

mier  kliniczna na sta e zmienia to, w jaki sposób my limy o yciu i mierci.
Wspomnienie o niej nigdy si  nie zaciera, w przeciwie stwie do nieoczekiwanych
halucynacji czy nawet najbardziej realnych snów.
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Czy spisane wiadectwa osób, które prze y y mier  kliniczn , s  dowodami, których
szukamy? Oto interesuj ca rzecz, któr  musimy sobie u wiadomi , gdy uprawiamy
filozofi . Poj cie wiatopogl du jest bardzo elastyczne. Trudno jest udowodni , e
jaki  wiatopogl d jest z y albo nieuzasadniony. Trudno jest równie  wyeliminowa
wiatopogl d, który mo e odzwierciedla  Twoje przekonania. Zawsze mo na poda

naturalistyczne, materialistyczne wyja nienie dowolnego do wiadczenia mierci albo
innego niezwyk ego ludzkiego prze ycia sugeruj cego istnienie innych obszarów
ludzkiego istnienia. Nie ma gwarancji, e jakiekolwiek prze ycie drugiego cz owieka
wp ynie na to, i  zmienisz zdanie, bez wzgl du na to, jak bardzo zmieni o ono jego
wiatopogl d. Jednak w filozofii otwarto  umys u jest zazwyczaj zalet  — zauwa y

to ju  Sokrates. Je li pozostaniemy otwarci na nowe przemy lenia, które s  ró ne
od naszych, by  mo e uda nam si  rozszerzy  koncepcj  tego, czym tak naprawd
jest nasze ycie.

Czy istnieje ycie po mierci? Ja uwa am, e tak, a jakie jest Twoje zdanie? Twoja
odpowied  na to pytanie b dzie odzwierciedla a Twoje przekonania zwi zane z etyk ,
wolno ci  i powi zaniem mi dzy umys em a cia em, a tak e Twój pogl d na najwa niejsz
ze wszystkich kwestii, która jeszcze pozosta a nam do omówienia. Ta odpowied  to
element Twojego ca o ciowego wiatopogl du. Pozosta e g ówne elementy tego
wiatopogl du zostan  omówione w nast pnej cz ci tej ksi ki.
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Fuller Buckminster, 184
Fuller Thomas, 200

G
Gandhi Mahatma, 109, 314
Garcia Jorge, 77
geniusz, 71
Gide André, 323
Giraudoux Jean, 206, 247
Goethe, 228
Gorki Maksym, 288
Gracián Baltasar, 41, 48
grzech pierwszych ludzi, 279
Gutterman Arthur, 125

H
Hamilton Alexander, 176
Hardy Thomas, 270
harmonia, 120
Harris Sydney, 123, 218, 224
Hawking Stephen, 260
Hawthorne Nathaniel, 304
Hazlitt William, 176
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, 289, 336, 337
henoteizm, 247
Heraklit, 49, 129
Heshel Abraham Joshua, 256, 308
Hesse Herman, 166
Hillel, 125
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hipoteza
demona, 76, 77, 85
pi ciu minut, 75, 85
snu Kartezjusza, 76, 77, 85

Hobbes Thomas, 76, 201
Hocking William Ernest, 199
Hoffer Eric, 207, 297
Homer, 68, 246
Horacy, 277, 310
Hubbard Elbert, 126
Hugo Victor, 175
Hume David, 127, 189, 335
Huxley Aldous, 227, 297, 327
Huxley Thomas Henry, 90

I
Ibsen Henrik, 164
idea, 168
idealizm, 167, 170
Iles George, 78
iluzja, 38, 39, 43, 167
indeterminizm, 150, 151, 156, 158
Inge William Ralph, 36, 178
instynkt, 184
interakcjonizm, 173, 182
introspekcja, 189
intuicja, 64, 103, 184

moralna, 129
Irving Washington, 218
istota, 187

J
Jackson Alan, 316
James William, 28, 60, 88, 89, 90, 138, 166, 297,

305
Jan Chryzostom, 284
jaskinia plato ska, 38, 332
Jaspers Karl, 191
Jefferson Thomas, 129, 176
Jezus, 48, 125, 126
j zyk warto ciuj cy, 98, 99, 100, 102
Johnson Ben, 345
Johnson Lydia, 237
Johnson Samuel, 63
Joubert Joseph, 180
Juliusz Cezar, 223
Jung Carl, 137, 189, 237, 291
Juwenalis, 48, 231

K
Kafka Franz, 275
Kant Immanuel, 110, 234, 335
kara, 277

teoria
odwetu, 277
resocjalizacji, 277
u yteczno ci spo ecznej, 277

mierci, 96, 98
za grzechy, 277

Karneades z Cyreny, 69
Kartezjusz, 28, 76, 81, 91, 167, 170, 176, 192,

253, 254, 334
hipoteza snu, Patrz: hipoteza snu Kartezjusza
My l , wi c jestem, 76

Keats John, 28
Keller Helen, 281
Kerouac Jack, 165
Kierkegaard Søren, 337
Knox Ronald, 346
Koestler Arthur, 194, 247
kompatybilizm, 151, 152, 153, 156, 158
kompletno , 44
Konfucjusz, 49, 60, 87, 126
kontekst, 313
kontrola, 82
kontrprzyk ad, 46
kosmologia, 49, 256, 257
krionika, 220
Ksenofanes, 249
ksenoglosja, 237
Kwintylian, 128

L
La Bruyère, 64
La Rochefoucauld, 48
Langer Suzanne, 288
Lao Tsu, 49
Laplace Pierre, 146
Lawrence David Herbert, 176
Leontinus Gorgias, 47
Lewis Clive Staples, 194, 235, 321
l k, 211, 213

przed kar  po mierci, 202, 203, 204
przed nieznanym, 202, 205, 206, 213
przed procesem mierci, 202, 203, 210, 213
przed unicestwieniem, 202, 206, 207, 209,

213, 214, 216
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libertarianizm, 150
Lincoln Abraham, 181, 322
Lindbergh Charles, 212, 289
Locke John, 32, 64, 80, 266, 348
logika, 46, 64, 65, 104, 145

argument, Patrz: argument
dedukcyjna, 65
indukcyjna, 65

Lord Chesterfield, 51
los, 145, 159
Lowell James Russell, 331
Lucas George, 326
Lukrecjusz, 73, 168, 195
Luther King Martin junior, 148

a cuch przyczynowo-skutkowy, 158, 172

M
MacLeish Archibald, 176
MacMillan Harold, 301
Mahomet, 126, 273
Maniliusz Marek, 211
Marek Aureliusz, 210, 215, 220, 326
Markiz Halifax, 304
Martineau Harriet, 201
marzenie, 55
materializm, 167, 168, 170, 173, 175, 177, 179,

180, 182, 184, 185, 190, 225, 229
eliminacyjny, 170
nie miertelno , 217, 218, 219, 221
redukcyjny, 171

Maugham Somerset, 28, 125
m dro , 41, 48, 49, 50, 51, 56, 125, 128, 129
Melville Herman, 166
Menander, 36
Mencken Henry Louis, 28, 29, 213, 280
metafizyka, 341
Meyers Frederic, 237
Mill John Stuart, 176, 190
Miller Henry, 292
Milton John, 29, 118, 279
modus ponens, 65
Moj esz Majmonides, 297
monizm, 167, 168
monoteizm, 247, 248

Montaigne, 27, 28, 56, 60, 71, 104, 157, 219,
245, 340

Monteskiusz, 249
Moody Raymond, 238
Moore George, 90
moralno , 96, 103, 107, 108, 110, 111, 118,

123, 124, 127, 234, 336, Patrz te : etyka
instynktowna, 131
poczucie, 129
wyuczona, 131, 133

Morely John, 278
Morse Melvin, 239
mózg, 179, 190, 192, 229
Mumford Lewis, 176
Murdoch Iris, 200

N
nadzieja, 55
naturalizm, 248, 250, 291

zasady, 310
nawyk, 31, 128, 129
Newton Isaac, 28
Newton Joseph Fort, 250
nie miertelno , 217, 221, 234

kosmiczna, 218
kulturowa, 218
naukowa, 219, 220
spo eczna, 217

Nietzsche Friedrich, 27, 169
niezadowolenie, 314, 315
niezgodno  warto ciuj ca, 98
nihilizm, 291, 292, 293

futurystyczny, 77
nonkognitywizm, 98, 99

O
O’Neal Eugene, 193
obiekt

fizyczny, 230, Patrz: obiekt materialny
materialny, 167, 168, 177, 182, 191
niematerialny, 167

obiektywizm
moralny, 102, 109
warto ciuj cy, 102

Ockham William, 334
oczekiwanie, 265
Ortega y Gasset José, 121, 151
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Orwell George, 178
osi gni cie, 58
osoba, 188
otwarto , 115
Owidiusz, 43, 62, 228, 234

P
Paine Thomas, 246
Paley William, 263
Palladas z Aleksandrii, 216
pami , 71, 72, 86

fotograficzna, 72
s aba, 71
wiarygodna, 72

paralelizm, 172, 173
parali  analityczny, 42
Parker Dorothy, 219
Parmenides, 49
Pascal Blaise, 42, 63, 171, 249, 253, 259, 299,

301, 302, 303, 304, 306, 344
zak ad, Patrz: zak ad Pascala

pasja, 47
Pawe  III, papie , 204
Penn William, 118
Perkins Gilman Charlotte, 210
perspektywa, 313
perspektywizm, 60
perypatetyk, 333
pesymizm dogmatyczny, 69
pewno , 82
Phillips John Bertram, 194
pieni dze, 313
pier cie  Gyges, 132
pi kno, 113, 116

tryb do wiadczania, 117
Pi at Poncjusz, 59
Pitagoras, 49
Platon, 17, 35, 36, 39, 49, 107, 116, 131, 164,

170, 192, 230, 232, 332, 334
jaskinia, Patrz: jaskinia plato ska

Platonik John Smith, 249
Plaut, 230
Pliniusz M odszy, 179
Pliniusz Starszy, 82, 278, 306
Plotyn, 182, 259
Plutarch, 129
Po Lin, 236
pogl du ocena, 43

poj cie
o charakterze moralnym,

Patrz: poj cie warto ciuj ce
porównawcze, 105
warto ciuj ce, 104, 105

politeizm, 247
pornografia, 96, 98
porz dek absolutny, 107
postrzeganie pozazmys owe, 163
potrzeba, 127, 224

duchowa, 119, 120
jedno ci, 113, 119
kontroli, 119, 206
unikalno ci, 119
u yteczno ci, 119, 120
zrozumienia, 119, 120

potwierdzenie, Patrz: teoria potwierdzenia
pragnienie, 55, 57, 127, 224

wrodzone, 233
wyuczone, 233
ycia po mierci, 233

prawda, 49, 55, 59, 60, 61, 62, 113, 114, 288
absolutna, 60
relacja, 115

prawdopodobie stwo, 300, 307
prawo, Patrz te : zasada

wy czonego rodka, 144, 149
presokratycy, 49
problem

innych umys ów, 184
logicznego fatalizmu, 144
z a, 270, 276

prostolinijno , 115
Protagoras, 46, 47
Proust Marcel, 170
przekonanie, 37, 55, 56, 79, 191, 224

fa szywe, 38, 57, 58, 75
irracjonalne, 62
obiektywne, 56
oczywiste, 82, 83
podstawowe, 86
prawdziwe, 58, 61, 64, Patrz te : wiedza
racjonalne, 64, 81, 84, 90

opcja, 89, 90
stan pozytywny, 89
subiektywne, 56
ukierunkowane na

przesz o , 70, 71, 74, 75, 85
przysz o , 70, 74, 77
tera niejszo , 70, 73, 74, 76
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zasada ochrony, Patrz: zasada ochrony
przekona

znaczenie, 57
ród o, 72

przes d, Patrz: przekonanie fa szywe
przesz o , 342
przeznaczenie, 159
przyczyna, 44, 81, 146, 157, 172
przyczynowo , 81
przykazanie, 108
przypadek, 246
przysz o , 342

przewidywanie, 139, 140, 143, 145, 148, 149
urzeczywistnianie, 149
wiedza, Patrz: wiedza o przysz o ci
zdeterminowana, 144, 145, 146

Publiliusz Syrus, 277
Pyrron z Elidy, 68, 69
pytanie

egzystencjalne, 288
filozoficzne, 339

Q
Quarles Francis, 73, 211
De Quincy Thomas, 282

R
Rabelais François, 201
racjonalizm, 81, 82
racjonalno , 64, 78, 81, 84

zasada, 67
regu a, 124, 125, 128

wzajemno ci, 126
z ota, 126, 127

Reid Thomas, 284
relatywizm, 60, 61
Reppler Agnes, 343
retoryka, 47
Rhine Joseph Banks, 163, 164
Rhodes Cecil, 201
Rochefoucauld, 279
Roosevelt Franklin, 159
Rousseau Jean-Jacques, 201, 264, 344
rozs dek, 64, 79, 348, Patrz, Patrz te : rozum
rozum, 44, 63, 64, 81, Patrz te : rozs dek
rozwój dialektyczny, 336
Russell Bertrand, 63, 75, 85, 86, 97, 99, 225,

338, 343, 345

S
Sagan Carl, 327
Saint-Exupéry Antoine de, 149, 206, 217
Salustiusz, 182
samobójstwo, 210, 215
samopoznanie, 341
samorealizacja, 113
samorozwój, 107, 130
Santayana George, 235, 288, 291
sceptycyzm, 67, 68, 69, 70, 78, 79

moralny, 102, 103
radykalny, 70, 75, 76, 77, 85
ród owy, 70, 74, 75, 77, 85

Schell Jonathan, 187
Schell Orville, 326
Schopenhauer Arthur, 176, 183, 220, 257
Schumacher Ernst Friedrich, 287
Sekstus, 78
Sekstus Empiryk, 69
sekularyzm, 343
sen proroczy, 139, 140
Seneka, 36, 48, 61, 120, 210, 211, 215, 223, 255
sentyment, 127
Shelly Percy Bysshe, 127, 341
Singer Isaac Bashevis, 137
sko czenie, 44
skutek, 44, 81, 172
s awa, 313
Smith Alexander, 212
Sofokles, 187, 339
Sokrates, 17, 29, 30, 36, 47, 49, 50, 132, 200,

213, 239, 331
proces, 50

solipsyzm dzieci cy, 166
spokój ducha, 112
sprawiedliwo  kosmiczna, 276
stanowisko filozoficzne, 43, 44
status, 313
Steinbeck John, 314
Stendhal, 116
Sterne Laurence, 188
Stevensen Ian, 237
stoicyzm, 112, 210, 333
strach, Patrz: l k
subiektywizm, 100, 101
sukces, 313, 317

warunek, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
wizja, 320, 321
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sumienie, 103, 129
supranaturalizm, 248, 251
Swami Sivananda, 307
Swift Jonathan, 28
synteza, 336
szacunek, 61
szczero , 115
szcz cie, 107, 112, 113, 289, 326, 333, 342
Szekspir William, 145, 294
sztuka

argumentacji, 46, 47
perswazji, Patrz: retoryka

mier , 188, 199, 209, 223, 230, 295
argument

dwóch wieczno ci, 214, 215
Epikura, 215, 216

kliniczna, 238, 239
konieczno , 212
l k, Patrz: l k
proces naturalny, 211

wiadectwo, 72, 73, 87
wiat

empiryczny, 44
fenomenalny, 336
ontyczny, 336

wiatopogl d, 240, 243, 247
pakiet, 310

naturalistyczny, 310
teistyczny, 310

wi ty Anzelm, 253, 254
wi ty Augustyn, 149, 315
wi ty Tomasz z Akwinu, 255, 333

T
tabula rasa, 80
Tacyt, 272, 339
Tales, 49
Talmud, 129, 140, 185
teizm, 247, 248, 249, 250, 253, 257, 266, 269,

275, 296, 303, 343
zasady, 310

Tennyson Alfred, 145
teodycea, 276

budowania dusz, 280, 281, 282
kary, 276, 277, 278

po czona, 283
wolnej woli, 278, 279, 280

teoria
agencji, 156, 157, 158
boskiego nakazu, 108, 112
boskiej natury, 108
cnoty, 111, 112
decyzji, 300
deontologiczna, 110
ewolucji, 177, 264
logiczna, 333
odwetu, 277
potwierdzenia, 265
resocjalizacji, 277
socjobiologiczna, 111
umowy spo ecznej, 109
u yteczno ci spo ecznej, 277

Terencjusz, 294
test

lustra, 132
mentora, 132
rozg osu, 132
wzoru do na ladowania, 132

teza, 336
obdarzania, 294
sprzeczna, 43

Thoreau Henry David, 139, 145, 313, 320, 341
tolerancja, 61
To stoj Lew, 297, 316
Tomasz z Kempis, 199
Toynbee Arnold, 290
twierdzenie

negatywne konkretne egzystencjalne, 292
postulowane jako prawdziwe, 56, 61

U
uczciwo , 115, 118, 130, 131
uczucie, 55
umieranie, Patrz: mier
umys , 167, 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179,

182, 184, 187, 190, 192, 227
Unamumo Miguel de, 79, 309
Updike John, 165
uprzedzenie, 57
utylitaryzm, 109, 110
uwa no , 115
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V
Valéry Paul, 149
Vergil, 194
Voltaire, 28, 205, 243, 249, 307
Vonnegut Kurt, 225

W
warto

instrumentalna, 289
oczekiwana, 302
pochodz ca

od wewn trz, 289, 290
z zewn trz, 289, 290

sentymentalna, 289
Washington Booker, 120, 129, 324
Washington George, 258
Weil Simone, 277
Whitehead Alfred North, 39
Whitman Walt, 184
wiara, 58, 59, 64, 78

akt, Patrz: akt wiary
poprzedzaj ca, 88, 89

wiedza, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 78, 82, 114,
341, Patrz te : przekonanie prawdziwe
fundamenty, 80, 81
o przysz o ci, 148, 149

Wilde Oscar, 117, 133
Wilder Thornton, 207
Wittgenstein Ludwig, 35, 295
w adza, 313
wniosek, 69
wola wolna, Patrz: wolna wola
Wolfe Thomas, 230
wolna wola, 137, 138, 139, 146, 151, 155, 158

dylemat, 147
logiczny, 144, 149
teologiczny, 139, 143, 147

ograniczenia, 138, 147, 150
teodycea, Patrz: teodycea wolnej woli

wolno , 137, 143, 146, 151, 155
absolutna, 107

wszech wiat
istnienie, 257, 258, 259
wyja nienie, 257, 259, 260
wyt umaczenie, 260

wydarzenie, 157
wyja nienie, 257, 259

Y
Young Edward, 201, 266

Z
zachowanie ukierunkowane na innych, 125
zadziwienie, 256
zak ad Pascala, 299, 301, 304, 306, 309, 343

krytyka, 305
sprzeciw o jednorazowym zak adzie, 309
zarzut

o nie miertelno ci, 305
o prawdopodobie stwie, 306
o wielu religiach, 308

zaprzeczenie, 265
zasada, Patrz te : prawo

nie nale y mno y  bytów ponad potrzeb , 334
niesprzeczno ci, 144
ochrony przekona , 84, 85, 86, 87, 103, 149, 184
racji dostatecznej, 262
racjonalno ci, Patrz: racjonalno  zasada
uniwersalizmu, 336
uniwersalnej przyczynowo ci, 150, 151, 152,

156, 157
zbawienie, 333
Zenon z Elei, 145
z o, 96, 99, 110, 266, 269, 271, 273, 275, 279

drugiego rz du, 281, 282
moralnie nieuzasadnione, 274, 275
pierwszego rz du, 281
problem, Patrz: problem z a
uzasadnione, 273, 274, 280, 282

z udzenie, 76
zmartwychwstanie, 228
zmys , 73, 80

dotyku, 73
s uchu, 73, 129
w chu, 73
wzroku, 73, 74, 129

zrozumienie, 31, 257

ycie
cel, 112, 116, 287, 290, 320, 333
dobre, 97, 344, 345
gra hazardowa, 301, 302
nieprze yte, 42
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ycie
niezbadane, 30, 31, 42
po mierci, 203, 206, 209, 223, 236, 288

argument ciszy, 226
argument moralny, 234
argument Platona o niezniszczalno ci, 230
argument pochodzenia psychologicznego,

224, 225
argument pragnienia, 233
argument tr bki, 227, 228
argument uszkodzenia mózgu, 229

argument z analogi  do natury, 231, 232, 233
pragnienie, Patrz: pragnienie ycia

po mierci
sens, 42, 112, 287, 291, 292, 293, 295, 296,

297, 325
obiektywny, 296

wietne, 97
teleologiczne, 112
warto , 287, 289, 292
znaczenie, 287, 290
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