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Magia myślenia a myślenie magiczne 
 
Divinatio nulla est 
Cicero, De divinatione 

 
I Zakres pojęciowy 

 Na początku autor winien jest wyjaśnienie w jakim kontekście używać będzie w ni-
niejszym artykule pojęć myślenie magiczne oraz magia myślenia. W ujęciu medycznym my-
ślenie magiczne to najogólniej rzecz ujmując przeświadczenie, że za pomocą myśli jest się w 
stanie wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość. Autor pozwoli sobie podejść do problemu 
nieco szerzej. Otóż za myślenie magiczne uznawać będziemy nie tylko przedstawiony powy-
żej sposób rozumowania, ale również każdy przejaw myślenia życzeniowego, jak również 
przypisywanie związku przyczynowego zjawiskom oparte na nieracjonalnych podstawach, 
lub udowadnianie takiego związku za pomocą nienaukowych metod. Myśleniem magicznym 
będzie więc przekonanie o tym, że sterować otoczeniem można nie tylko za pomocą de-
cyzji, ale również za pomocą przeświadczeń, a więc obiegów korelacyjnych, które ze 
względu na zbyt niski potencjał nie zakończyły się uruchomieniem efektora (efektorów), 
a więc reakcją1. „Magią myślenia” nazywać będziemy postawę  która nakazuje traktować 
niektóre przejawy naukowej argumentacji jak „czarną magię” i dyskredytować je jako niezro-
zumiałe. Przybiera ona dwie główne formy: z jednej strony coś jest przedstawiane jako zbyt 
skomplikowane i nie nadające się do zastosowania w praktyce (wspomniana już „czarna ma-
gia”) albo coś jest przedstawiane jako zbyt oczywiste, a więc prostackie i naiwne, lub wynika-
jące z przywiązania do jakiś pozanaukowych zasad, zapóźnienia naukowego lub niedoinfor-
mowania („biała magia” – „gdyby to było takie proste”, „to się tylko wydaje takie proste na 
papierze”, „NN to w gruncie rzeczy dobry człowiek i nawet zna się na tej swojej wąskiej 
dziedzinie naukowej, ale nie nadąża za nowoczesnym światem, kurczowo trzyma się starych 
przesądów, poza tym ma sklerozę i jest zgorzkniały, wybaczmy mu i zapomnijmy o tym, co 
głosił”). „Magia myślenia” jest więc specyficznym przejawem myślenia magicznego.  

II Przejawy myślenia magicznego 

Najbardziej widocznym i najlepiej zdiagnozowanym przejawem myślenia magicznego 
są wszelkiego rodzaju zinstytucjonalizowane (i z reguły jednocześnie skomercjalizowane) 
przejawy praktyk magicznych jak krystalomancja, różdżkarstwo, nekromancja, tarot, radie-

                                                
1 Jest to jedyna stricte cybernetyczna definicja wprowadzona przez autora w niniejszym artykule. Na przełomie 

grudnia AD 2009 oraz stycznia AD 2010 autor napisał artykuł „Magia myślenia a myślenie magiczne w ujęciu 
cybernetycznym”, który zawiera znacznie więcej cybernetycznych definicji. Artykuł ten nie został jeszcze opu-
blikowany, ale powinno to nastąpić w niedalekiej przyszłości, o czym Czytelnicy zostaną poinformowani na 
stronie głównej Polskiego Portalu Naukowego.net. Choć oba artykuły łączy zagadnienie myślenia magiczne i w 
obu wiele wątków się powtarza, to są to całkowicie odrębne artykuły. Niniejszy tekst różni się od artykułu  
„Magia myślenia a myślenie magiczne w ujęciu cybernetycznym” nie tylko tym, że nie zawiera wielu cyberne-
tycznych definicji i pojęć, ale również tym, że zamieszczono w nim wiele przykładów  i uwag pominiętych w 
tym drugim.  



Maciej Henryk Górny 

stezja etc.. Jest kwestią dyskusyjną, czy zjawiska te odradzają się i zamierają cyklicznie, czy 
też zawsze istnieje dla nich określona nisza społeczna, której zakres oddziaływania nie ulega 
znaczącym zmianom. Nie jest celem niniejszego artykułu opisywanie tych zjawisk, tym bar-
dziej, że literatura jest dość obfita i stosunkowo łatwo dostępna. Do tego zagadnienia powró-
cimy w punkcie dotyczącym przyczyn myślenia magicznego.  

Innym dobrze widocznym przejawem myślenia magicznego są przesądy funkcjonują-
ce w życiu codziennym. Kategoria ta wyróżniona została jako osobna względem zinstytucjo-
nalizowanych praktyk magicznych nie tylko ze względu na różnicę ilościową (codzienne za-
bobony zabierają przeciętnemu człowiekowi mniej czasu i energii [także socjalnej – chociaż-
by pieniędzy], niż zinstytucjonalizowane praktyki magiczne zabierają osobom w nie uwikła-
nym), ale także ze względu na różnicę jakościową. Różnica jakościowa polega na spełnianiu 
zupełnie innych funkcji w życiu osób im się poddających oraz na wynikaniu z zupełnie in-
nych przesłanek. Najogólniej rzecz ujmując  osoby ubierające czerwoną bieliznę na egzamin 
czy odpukujące w niemalowane (choć częściej mówiące tylko o odpukaniu w niemalowane, 
gdyż znalezienie niemalowanego drewna w statystycznym polskim mieszkaniu jest coraz 
trudniejsze) nie wierzą w magiczną moc tych czynności, a czynią tak bo „tak wypada”, bo 
„każdy tak robi”, bo „taki jest zwyczaj”, bo „zawsze tak było”. Osoby uwikłane w praktyki 
magiczne wiążą z nimi konkretne skutki a magiczne przesłanki, jak przepowiednia czy tarot 
są dla nich istotnymi składnikami lub nawet podstawą podejmowania decyzji, a nie tylko do-
datkami dekoracyjnymi.  

Dziedziną życia do której myślenie magiczne nie powinno mieć dostępu i która była 
ostoją walki z tego typu myśleniem jest nauka. Niestety i w tej sferze myślenie magiczne staje 
się coraz powszechniejsze, szczególnie jeśli chodzi o nauki humanistyczne, choć ostatnimi 
czasy i ścisłe nie są od niego wolne. Znajduje ono swój wyraz w całym spektrum zachowań 
magicznych. Wymieńmy najpowszechniejsze z nich. Należą do nich takie zachowania jak 
automatyzm w zakładaniu istnienia korelacji między dwoma zjawiskami jeżeli występują one 
równocześnie (lub następują zaraz po sobie) przy czym przy braku przesłanek naukowych 
mogących świadczyć o korelacji, często występują przesłanki pozanaukowe. Innym przykła-
dem może być sytuacja w której co prawda na pokrycie jakiejś tezy istnieją naukowe prze-
słanki, ale jednocześnie z przyczyn pozanaukowych odrzuca się wszelkie dowody i twierdze-
nia przeciwne. Jest to właśnie „magia myślenia” – dyskredytowanie adwersarzy poprzez me-
tody nienaukowe i z nienaukowych przesłanek. W skrajnych przypadkach przybiera ona for-
mę imputowania przeciwnikom wprost magicznych intencji i metod. Osoby stosujące tego 
typu metody wierzą, że dowody pochodzące od ośmieszonych przeciwników w magiczny 
sposób znikają i chcą tą wiarą zarazić innych. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi o sytu-
ację w której takie ośmieszanie stanowi istotę walki z przeciwnikami, a nie sytuację gdy jest 
ono dodatkiem do merytorycznej polemiki. Bardzo powszechnym zjawiskiem jest niedefi-
niowanie materii, którą się opisuje i rzekomo bada. Nie wprowadzenie jasnej definicji, kla-
rownej konwencji powoduje, że w zależności od przyjętych pozanaukowych kryteriów to 
samo pojęcie będzie miało różne znaczenie, ten sam przedmiot będzie miał inne właściwości, 
a w efekcie będzie można dowolnie „kształtować rzeczywistość”, pozornie unikając zarzutu 
wewnętrznej sprzeczności. Tak ukształtowana „rzeczywistość” pseudonaukowa nie ma swo-
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jego odzwierciedlenia w rzeczywistości fizycznej, jest więc to klasyczna próba zaklinania  
rzeczywistości. Innym przykładem pseudonaukowych praktyk jest przyjmowanie na początku 
badań wniosków nie tylko początkowych, ale i końcowych. Następnie po przyjęciu powyż-
szych wniosków dalsze procedowanie polega na dobieraniu faktów pasujących do wniosków 
końcowych i przemilczaniu tych nie pasujących. Oczywiście można też przy okazji zastoso-
wać wyżej opisane metody niejasnego definiowania, automatyzmu korelacyjnego lub nawet 
posunąć się do zwykłego oszustwa. Wreszcie przejawem myślenia magicznego związanego z 
nauką jest przypisywanie pewnym wynalazkom, dziedzinom nauki, czy też samej nauce ma-
gicznych właściwości i zdolności, zdolności daleko przekraczających ich prawdziwe możli-
wości wynikające z ich istoty. Najczęściej w przypisywaniu takich właściwości celują dzien-
nikarze i różni działacze, ale nie są od tego wolni też i naukowcy. W oświeceniu wiele osób 
było przekonanych, że nauka nie ma granic, nie ma przed nią tajemnic, jest wszechpotężna i, 
że niedługo rozwiąże wszystkie nasze problemy. Przejawy tego naiwnego myślenia widać i 
dziś. Świetnie skomentował je w pierwszej połowie ubiegłego wieku G. K. Chesterton: „By-
walcy świata, zwanego światem intelektualnym, dzielą się na dwie kategorie: na tych, którzy 
wielbią intelekt oraz na tych, którzy go używają. Zdarzają się wprawdzie wyjątki, lecz na ogół 
nie są to ci sami ludzie.2” 

 Polityka jest dziedziną iście magiczną. Roi się w niej od magicznych zaklęć, czynno-
ści, inkantacji, quasireligijnych dogmatów, bożków którzy w magiczny sposób nie podlegają  
dogmatom i zasadom , które ponoć sami wyznają, powszechne jest też myślenie życzeniowe, 
magia myślenia (w znaczeniu opisanym powyżej) i wiele, wiele innych. Politycy jednak czę-
sto sami nie wierzą ani w cuda które obiecują ani też w skuteczność magicznych rytuałów, 
które odprawiają. Chcą oni jednak by inni wierzyli. Jest to mechanizm znany od najdawniej-
szych czasów, z powodzeniem stosowali go przecież kapłani egipscy. W warunkach tak zwa-
nej „demokracji” mechanizm ten świetnie obnażył i bezlitośnie wyśmiał Arystofanes w swo-
ich „Jeźdźcach” i „Babskim Zgromadzeniu”3. Opisywanie poszczególnych metod manipula-
cyjnych znacznie wykracza poza ramy niniejszego artykułu i jest w kontekście zadań jakie 
stawia przed artykułem autor niecelowe. Warto wspomnieć jednak, że politycy sami często 
łapią się w pułapkę magicznego myślenia. Nie chodzi tu jedynie o sytuacje gdy jeden polityk 
przechytrzy drugiego, czy klasa polityczna jednego kraju wierzy w magiczną moc poklepy-
wania po plecach i bezwartościowych ogólnikowych deklaracji ze strony „sojuszników”. 
Chodzi tu także o sytuację w której to społeczeństwo, mające być w założeniu jedynie bier-
nym przedmiotem manipulacji, samo wpływa na polityków  i steruje się w innym kierunku do 
zamierzonego przez pseudoelity polityczne. Dzieje się tak dlatego, że między rządzonymi a 
rządzącymi zachodzi sprzężenie zwrotne, co świetnie wykazał wybitny cybernetyk prof. Ma-
rian Mazur4. 

 W artykule celowo pominięto myślenie magiczne na gruncie prawnym i prawniczym. 
Autor postara się temu zganieniu poświęcić w najbliższej przyszłości osobny artykuł. 

                                                
2Gilbert Keith Chesterton „Uparta Ortodoksja” w „Dla Sprawy”, Warszawa 2001. 
3 „Jeźdźcy” i „Babskie Zgromadzenie” to literalne tłumaczenia greckich tytułów. W Polsce dzieła te często wy-

stępują pod tytułami „Rycerze” i „Sejm Kobiet”. 
4 Marian Mazur „Cybernetyka a Zarządzanie”, Warszawa 1969. 
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III Przyczyny 

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest najogólniej rzecz ujmując ciemnota. Ist-
niała ona od zawsze. Niegdyś jednak istniały też elity, które ją zwalczały (przynajmniej we 
własnych szeregach) oraz stanowiły punkt odniesienia i motor postępu. Dziś w Polsce brak 
takich elit. Jest to spowodowane nie tylko fizyczną eksterminacją starych elit i ucieczką 
znacznej części ich potomków za granicę, ale przede wszystkim zjawiskiem, które socjocy-
bernetyk docent Józef Kossecki nazwał „zniszczeniem algorytmu odtwarzania elit”. Brakuje 
mechanizmów pozwalających stworzyć nowe elity z młodych wartościowych ludzi. W szko-
łach zupełnie brakuje zajęć z logiki, która uczy racjonalnego i samodzielnego myślenia. 
Rzadkością są zajęcia z łaciny uczącej precyzyjnego wyrażania myśli (jeżeli się pojawiają to 
są traktowane po macoszemu, jako ciekawostka, rzecz którą można się popisać). To w połą-
czeniu z „kluczem odpowiedzi” na różnych egzaminach i ujednoliceniem materiału powodu-
je, że szkoły nie uczą samodzielnego myślenia, promują przeciętniactwo, miernotę i niewol-
niczy schematyzm, niszczą kreatywność i twórczość. Dodajmy do tego przymus edukacji, 
upadek dyscypliny i obniżenie wymagań i mamy fatalny stan edukacji. Schematyczność, 
bezmyślność i bylejakość są promowane także na dalszych etapach edukacji (nie wyłączając 
doktoratów) oraz przy rekrutacji na większość stanowisk państwowych, lub takich gdzie sys-
tem rekrutacji jest zależny od państwa. W sytuacji gdy dyplom magistra może zdobyć każdy, 
a bycie stolarzem czy budowlańcem daje lepsze perspektywy zarobku niż dyplom magisterski 
z większości kierunków, edukacja a przez to i nauka przestają być w społeczeństwie cenione. 
Skoro nauka nie jest ceniona to też jej potencjalna skuteczność w walce z ciemnotą i myśle-
niem magicznym jest znacznie ograniczona i osłabiona.  

Nadmienić należy, że poza wymienionym wcześniej brakiem nauczania logiki i samo-
dzielnego myślenia oraz brakiem dyscypliny i obniżeniem wymagań największymi proble-
mami polskiej edukacji i nauki są: biurokratyzacja, ideologizacja i atomizacja. Dwie pierwsze 
nie tylko prowadzą do obniżenia poziomu i wytwarzania ogromnych ilości mocy jałowej, 
która mogłaby być wykorzystana twórczo lub zaoszczędzona, ale w pewnych przypadkach 
prowadzą wprost do myślenia magicznego. Dzieje się tak dlatego, że zamiast norm poznaw-
czych, które powinny być podstawowymi normami w działalności naukowej, na pierwszym 
miejscu stawiają normy ideologiczne bądź prawno-biurokratyczne. Schemat myślenia ma-
gicznego o podłożu ideologicznym na gruncie naukowym (lub pseudonaukowym) przedsta-
wiony został powyżej, schemat myślenia magicznego o podłożu prawnym przedstawiony zo-
stanie w osobnym artykule. Atomizacja nauki polega najogólniej rzecz ujmując na rozbiciu jej 
na monodyscypliny i blokowaniu możliwości płynnego przechodzenia z jednej do drugiej, 
używaniu różnych terminologii na określenie częstokroć tych samych zjawisk. Częściowo 
wynika ona z naturalnej ewolucji tych nauk i coraz większej specjalizacji, częściowo ze złej 
woli polityków i urzędników, a często i samych naukowców. Na gruncie badawczym, nauko-
wym często podejmowane są z różnym powodzeniem próby incydentalnej współpracy przy 
różnych projektach. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia. Atomizacja na gruncie edukacji 
występuje w jeszcze jednym znaczeniu, a mianowicie oddzieleniu danego przedmiotu nie 
tylko od innych przedmiotów, ale również od życia codziennego. Dla statystycznego ucznia 
większość przedmiotów (it est: wszystkie przedmioty z wyjątkiem tych, które będzie zdawać 
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na maturze) są zatomizowane na poszczególne działy rozgraniczone magicznymi barierami 
sprawdzianów. Żeby pokazać jak silna jest atomizacja w edukacji autor pozwoli sobie na 
podanie dwóch przykładów z własnego życia. Szkoła podstawowa- wychowawca i nauczyciel 
matematyki w jednej osobie organizuje zieloną szkołę- kilkudniowy wyjazd w góry podczas 
którego wychowawca oraz nauczyciel towarzyszący przeprowadzają większość zaplanowa-
nych na ten czas lekcji, resztę czasu wykorzystuje się na wędrówki górskie. Wychowawca 
składa propozycję, żeby podczas wyjazdu połączyć teorię z praktyką: z biologii przerabiać te 
gatunki roślin, które będziemy mogli spotkać w górach, z geografii minerały, które i tak są w 
programie obowiązkowym etc., etc.. Reakcją innych nauczycieli było oburzenie, jak to moż-
liwe, wszystko przerabiane będzie po kolei, każdy przedmiot ma swój program, po co to łą-
czenie, przecież w ten sposób niczego się nie nauczą, a już na pewno nie na sprawdzian. Ma-
giczne traktowanie wiedzy i edukacji. Szkoła średnia lekcja geografii. Do odpowiedzi wstaje 
„wzorowa uczennica”, modelowy wytwór biurokratyzmu. Odpowiada, czy raczej recytuje 
wzorowo. Ponieważ nie brała udziału w jednym ze sprawdzianów, a mechaniczna forma recy-
tacji była uderzająca nawet dla nauczycielki to postanawia ona dodatkowo zapytać z materia-
łu obowiązującego na tamten sprawdzian. Reakcja fizjologiczna „wzorowej uczennicy” mo-
delowa, chciałoby się rzec „wzorowa”, strach wymalowany na twarzy, widoczny w oczach, 
ruchach dłoni i całego ciała. Sprawdzian dotyczył miast europejskich. Pada pytanie (zadane 
chyba nie całkiem serio): „co jest stolicą Niemiec?”. Pada odpowiedź (całkiem serio): „nie 
wiem…… może Madryt…”. Autor nie daje 100% gwarancji, że był to akurat Madryt, a nie 
dajmy na to Paryż (choć prawdopodobieństwo Madrytu szacuje autor na 95%), ale poza tym 
detalem scenka wyglądała dokładnie tak jak przedstawiono powyżej. Wiele takich „wzoro-
wych” osób w całym kraju stawało się, staje się i najprawdopodobniej stawać się będzie w 
najbliższym czasie ofiarami systemu edukacji. To nie ich wina, że ze szkoły wynoszą strzępy 
informacji, i tylko znikomą ilość przydanych w życiu umiejętności. To wina systemu do któ-
rego się dostosowują, często to dostosowanie jest tak wzorcowe, że aż komiczne.  

Wiele osób uważa obecne czasy za „złoty wiek” nauki. Tym czasem mamy do czynie-
nia co najwyżej ze złotym wiekiem techniki, która staje się coraz doskonalsza, ale bazuje w 
dużej mierze na dawnych wynalazkach i odkryciach. Postęp techniczny wraz z upadkiem 
edukacji i wszechobecnym naporem prymitywizmu intelektualnego prowadzi do uzależnienia 
się od wynalazków, których istoty działania ludzie nie są w stanie pojąć a w efekcie do po-
wstania nowych zabobonów i magicznego traktowania techniki. Naukowcy coraz częściej 
zamiast nowych odkryć, poprzedzonych badaniami, ogłaszają po prostu nowe dogmaty po-
przedzone wpływami sporych sum na ich konta. Coś jest oczywiste bo „środowisko nauko-
we” jest zgodne, a jak jakiś naukowiec się nie zgadza to lata sententia przestaje być człon-
kiem „środowiska”. Przedstawiciele „środowiska naukowego” ogłaszając i podając do wie-
rzenia różne dogmaty oraz strasząc skutkami ich nierespektowania postępują niczym wspo-
mniani już kapłani egipscy straszący zaćmieniem słońca. 

Co się zaś tyczy zabobonów życia codziennego to przyczyny ich powstawania i funk-
cjonowania są niezwykle różnorodne. Można je jednak sprowadzić do dwóch podstawowych 
grup przyczyn: biologicznych oraz historycznych. W grupie biologicznej można mówić o 
naturalnej skłonności człowieka do ulegania tego typu sposobowi myślenia (szczególnie w 
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młodym wieku lub w sytuacjach kryzysowych). Naturalne jest też w okresie wczesnego roz-
woju człowieka przyjmowania pewnych rzeczy na wiarę, bez wgłębiania się w ich istotę. Bez 
tego wczesny rozwój byłby właściwie niemożliwy- na wiarę przyjmuje się, że ziemia jest 
okrągła i, że to ona krąży wokół słońca, a nie na odwrót. Tak samo na wiarę przyjmuje się, że 
przebiegnięcie czarnego kota może przynieść nieszczęście. Wśród przyczyn historycznych 
można znaleźć zwyczaje, tradycje, pozostałości dawnych wierzeń pogańskich, rytuałów, 
czynności konwencjonalnych etc.. Są wśród nich zachowania wynikające ze strachu lub z 
ostrożności, które mogły mieć kiedyś pokrycie w prawdzie statystycznej przy jednoczesnym 
braku możności dotarcia do prawdy fizycznej. Pewne miejsce mogło uchodzić za przeklęte i 
rzeczywiście mogło ono być niebezpieczne, ale z zupełnie innych przyczyn, przyczyn często 
nieznanych dawnym ludziom (ad exemplum ulatnianie się trującego ale bezwonnego gazu). 
Przepijanie i trykanie się kuflami „na zdrowie” ma dziś jedynie znaczenie symboliczne, ale 
niegdyś podczas trykania przelewało się piwo z jednego kufla do drugiego i na odwrót co 
miało zmniejszyć ryzyko otrucia jednego pijącego przez drugiego, gdyż ryzykowałby on 
otruciem samego siebie.  

Wreszcie nie wolno zapominać o ekonomicznych przyczynach myślenia magicznego. 
Banałem jest twierdzenie, że największe interesy można robić na ludzkiej głupocie. Horosko-
py zaśmiecają rubryki wielu gazet, magiczne symbole noszą „gwiazdy”, do magicznych prak-
tyk odwołują się pseudoautorytety medialne. Gabinety wróżek i różnych „energoterapeutów” 
mają się dobrze. Magiczne praktyki coraz częściej przybierają pozory naukowości (radieste-
zja, homeopatia) ciesząc się wsparciem polskojęzycznych mediów, urzędników i polityków.  
Skandalicznie niskie płace skłaniają niektórych naukowców do dorabiania sobie na boku i tak 
zdarzają się fizycy, którzy zarabiają na życie radiestezją (mając pełną świadomość jej nie-
naukowości), czy psycholodzy dorabiający sobie jako jasnowidze. Standardy etyczne i po-
znawcze wśród naukowców są coraz niższe, coraz większą rolę odgrywają motywacje ideolo-
giczne i witalne (zapewnienie sobie dostatniego, wygodnego życia). 

IV Zagrożenia 

 W przekonaniu autora niniejszego artykułu najpoważniejszym zagrożeniem jakie 
przesądy życia codziennego niosą ze sobą jest fakt, że przez ciągłe stosowanie się do drob-
nych codziennych przesądów może niekiedy dojść do wyrobienia w sobie przekonania o nie-
groźnym charakterze przesądów i magii w ogóle, a przez to nawet dać przyzwolenie i otwo-
rzyć drogę do/dla zinstytucjonalizowanych praktyk magicznych. Często działa to na zasadzie: 
„nie wierzę w te bzdury, ale wolę nie ryzykować”. Z czasem ilość bzdur przy których nie 
chce się ryzykować może drastycznie wzrosnąć i wówczas pojawiają się prawdziwe proble-
my. Poza tym przesądy życia codziennego mogą czasem prowadzić do śmieszności. Przy 
okazji pamiętać należy jednak, że niektóre z nich stanowią poniekąd część tradycji i tożsamo-
ści narodowej. Czasem też bez względu na swoją pierwotną funkcję przyczyniają się do 
utrwalania kulturalnych zwyczajów (przykładem może być przesąd mówiący o tym, że poda-
wanie ręki przez próg przynosi pecha – podawanie ręki przez próg jest niekulturalne i nieeste-
tyczne i przesąd, który ogranicza to zjawisko spełnia pozytywną rolę społeczną).  
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 Magiczne myślenie na gruncie naukowym często prowadzi wręcz do zmiany tego 
gruntu na pseudonaukowy. Na gruncie zaś edukacji sprawia, że czas przeznaczony na eduka-
cję jest w dużej mierze czasem straconym, do życia trzeba się przystosować samemu, ludzie 
nie potrafią podejmować samodzielnych decyzji są więc podatni na manipulację, obniża się 
poziom nie tylko edukacji ale i nauki (bo naukowcy wcześniej przechodzą przez cały system 
edukacyjny), konfrontacja magicznego myślenia świetnie funkcjonującego w biurokratyczno- 
ideologicznych murach uczelni, z życiem codziennym i surowymi mechanizmami gospodarki 
okazuje się często bolesna. Nauka i edukacja staja się w dużej mierze sztuką dla sztuki, alter-
natywną rzeczywistością zużywającą ogromne ilości mocy jałowej. Produkuje się koncepcje, 
które nie mają zastosowania w rzeczywistości i magistrów, którzy znajdują zatrudnienie na 
zmywaku. Społeczeństwo nie jest w stanie wytworzyć własnych koncepcji rozwoju, dlatego 
stara się podążać psią krzywą pościgu za rozwojem innych społeczeństw popełniając wszyst-
kie ich błędy, a nie osiągając większości sukcesów (bo te odnoszone były lata temu w innych 
warunkach). Do tego co chwile zbacza na ślepe boczne tory podsuwane im przez wrogie siły.  

 Do najdrastyczniejszych przykładów upadku nauki należą naukowcy wprost hołdujący 
klasycznym rytuałom magicznym (nie należy ich mylić z wymienionymi wyżej naukowcami 
„dorabiającymi sobie po godzinach”). Swój artykuł przed opublikowanie pozwolił sobie autor 
wysłać kilku osobom do recenzji. Reakcje były bardzo pozytywne. Jednakowoż jeden znajo-
my Profesor, któremu sama koncepcja artykułu bardzo się podobała (tytułem był wręcz za-
chwycony), wyraził żal z powodu tego, że artykuł zbyt łagodnie obchodzi się z magią i nie 
traktuje zagrożeń z niej wynikających z należytą powagą. Na poparcie swoich zarzutów podał 
kilka przykładów, które autor pozwoli tu sobie zacytować:  

<<Nie mam zaufania do ludzi wierzących w wykrywcze możliwości wahadełka, bo są niera-
cjonalni: 

1) znam PROFESORA, Z DWOMA DOKTORATAMI HONORIS CAUSA, który spę-
dził 3 KADENCJE DZIEKAŃSKIE NA TECHNICZNEJ UCZELNI i który jednocze-
śnie na przyjęciu wahadełkiem bada, którą [nieznaną] potrawę jeść a której nie tykać; 

2) znam wybitnego pediatrę, przepisującego leki homeopatyczne; 

3) znam nagradzaną literatkę też biegającą z różdżką; 

4) znam biologa ze stopniem naukowym doktora, który wierzy w samorództwo; 

5) –znam 30 albo więcej osób z wyższym wykształceniem (pracujących w szkolnictwie 
wyższym albo piastujących tak ważne funkcje jak sędzia), które hołdują różnym za-
bobonom. Nie wyobrażam sobie, by taki defekt intelektualny był obojętny dla ich 
funkcjonowania społecznego.  

A co, jeśli miliony czytają codziennie horoskopy albo oglądają produkcje „wróżek” w telewi-
zji?  TO NIE SĄ POWAŻNE ZAGROŻENIA?>> 
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V Środki zaradcze  

 W istocie to są poważne zagrożenia, dlatego warto wymienić środki zaradcze. Należy 
przewrócić algorytm odtwarzania elit- przywrócić logikę do szkół a usunąć z niej przejawy 
indoktrynacji ideologicznej. Całkowicie zlikwidować egzamin „dojrzałości” z żałosnym „klu-
czem odpowiedzi”, przywrócić egzaminy na studia. Promować i nagradzać twórcze myślenie, 
a nie bezmyślne wkuwanie. Badać predyspozycję kandydatów na stanowiska kierownicze pod 
kontem ich zdolności decyzyjnych. Przywrócić normy poznawcze, jako podstawowe normy w 
strukturze motywacyjnej nauki i edukacji. Przeprowadzić weryfikację naukową kadr uczel-
nianych- usunąć osoby uporczywie stosujące nienaukowe metody, zawdzięczające swoją po-
zycję osiągnięciom ideologicznym i koneksjom a nie osiągnięciom naukowym, oraz tych któ-
rych fałszują wyniki badań na zlecenie sponsorów i mentorów ideologicznych. Zlikwidować 
pseudonaukowe kierunki. Znieść przymus edukacji i wyrzucać ze szkół chuliganów i osoby 
uporczywie i rażąco lekceważące naukę lub dyscyplinę. Wiedzę na poziomie ogólnym i śred-
nim wykładać całościowo i kompleksowo, a nie dorywczo z przedmiotu na przedmiot i ze 
sprawdzianu na sprawdzian. Poszczególne zjawiska tłumaczyć jednocześnie z punktu widze-
nia różnych dziedzin i szczególną uwagę zwrócić na prawidłowości i zależności oraz zdol-
ność wyciągania samodzielnych wniosków, a nie na wkuwanie szczegółów. Dzielić uczniów 
na grupy i kategorie ze względu na ich zdolności i predyspozycje. Uczniowie mniej zdolni nie 
będą hamować rozwoju bardziej zdolnych, a przy tym nie będą się stresować i będą mieć 
większą swobodę w nadrabianiu zaległości. Uczniowie z predyspozycjami ścisłymi uczyć się 
będą języka polskiego po to, żeby móc starannie i poprawnie się wysławiać, a nie po to, żeby 
wkuwać na pamięć interpretacje wierszy przygotowane pod klucz. Uczniowie o uzdolnieniach 
humanistycznych uczyć się będą matematyki po to, żeby wiedzieć jak obliczyć podatek i jaki 
kredyt w banku jest najkorzystniejszy, a nie po to, żeby rysować figury geometryczne czy 
przeprowadzać abstrakcyjne operacje na abstrakcyjnych liczbach. Ludzie uzdolnieni manual-
nie a nie posiadający predyspozycji naukowych powinni kończyć wyspecjalizowane szkoły 
zawodowe- dobry tokarz jest bardziej potrzebni społeczeństwu niż kolejny magister niepo-
ważnego, masowego kierunku, który nie potrafi nic zrobić w życiu. W szkołach średnich, a 
najpóźniej na pierwszych latach wszystkich kierunków studiów, wprowadzić należy podstawy 
cybernetyki, a więc nauki o sterowaniu. Kierownicze funkcje obejmować winny tylko osoby, 
które ukończą specjalne cybernetyczne kursy i przejdą pomyślnie psychocybernetyczne testy 
osobowości. Podnieść płace dla naukowców, aby nie mieli oni potrzeby dorabiania na boku. 
Obciążyć ciężkimi podatkami, kontrolami i obostrzeniami praktyki magiczne. Zmniejszyć 
podatki i inne obciążenia w innych dziedzinach życia gospodarczego, aby przedsiębiorczy 
ludzie mogli uczciwie zarabiać nie parając się oszustwami a jednocześnie nie bojąc się, że 
jeden kaprys urzędnika może zniszczyć ich życiowe plany.  

Powyższe postulaty to kwestia odległej i bardzo niepewnej przyszłości. Istnienie cy-
bernetyki społecznej i psychocybernetyki przemilcza się lub dyskredytuje się te nauki według 
schematów „magii myślenia” opisanych powyżej. Przy braku logiki i cybernetyki w naszym 
systemie edukacyjnym należy promować zdrowy rozsądek, który mimo wszystko silny jest w 
polskim Narodzie i, który choć nie tak skuteczny przy podejmowaniu decyzji jak logika czy 
socjocybernetyka to jednak nie raz ratował on przed ideologicznymi i biurokratycznymi ab-
surdami. Należy kultywować tradycję pracy organicznej i w małych kręgach, poza oficjalnym 
obiegiem edukacyjno-naukowym, dokształcać się. 


