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Czy chciałbyś / czy chciałabyś

żyć znacznie dłużej niż się spodziewasz?

Wersja nie do dystrybucji, publikacji, rozpowszechniania

Na przykład 450 lat w zdrowiu, ze sprawnym
umysłem i dostatnio?
Cała potęga zachodniej cywilizacji zmierza
właśnie ku temu, by człowiek mógł być
praktycznie bez końca. To skumulowany efekt
ostatnich 2000 lat historii Zachodu.
Cywilizacja Zachodu podjęła wyzwanie: śmierć
jako skandal bytu ma zostać pokonana.
O tym jest ta książka. Jak weszliśmy na tę
drogę i czego się możemy dalej spodziewać.
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Wejście na drogę ku Byciu-Bez-Końca jest efektem
przekształcenia czasu w jedną z nadrzędnych
wartości

Wersja nie do dystrybucji, publikacji, rozpowszechniania

Czas jako wartość doświadczany jest na co dzień w pragnieniu bycia jak najdłużej młodym, pragnieniu
coraz dłuższego życia i oraz jako przymus działania i życia coraz szybciej. Tym pragnieniom i
koniecznościom towarzyszą specyficzne oczekiwania i żądania. Cała ta sfera pragnień, oczekiwań i żądań
jest dla nas współcześnie oczywista a cywilizacja
dokonuje od kilkudziesięciu lat coraz bardziej
znaczącego przesuwania środków, jakimi dysponuje
świat zachodni ku ich realizacji.
Siła tych pragnień i żądań, skala obserwowanej
realokacji zasobów ku ich spełnieniu i dalsze
przewidywania w tym zakresie są tak znaczące
(rozdział IV), że można powiedzieć, iż czas jako
wartość wręcz definiuje tożsamość współczesnego
Zachodu.
Żądania Dłużej i Szybciej nie pojawiły się nagle. Nie
są przypadkowe. Są ukoronowaniem trwających na
Zachodzie przez wieki i biegnących równocześnie i
równolegle procesów sekularyzacji i wzrostu potęgi
materialnej (proces modernizacji).

krem na dzień cofający czas
Czas jako wartość otacza nas wszędzie, także w zachęcie do kupna
kosmetyków
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Sekularyzacja i modernizacja
1. sekularyzacja, to trwające, począwszy od wieku XI, wykluczanie z
kolejnych sfer życia Zachodu elementu religijnego. Sekularyzacja
wygasza nadzieje na życie po życiu i proporcjonalnie do tej redukcji
powiększa wartość mojego czasu doczesnego.

Wersja nie do dystrybucji, publikacji, rozpowszechniania

2. eksplozja naukowa, rozpoczęta po Średniowieczu, ale niemożliwa
bez niego, jednocześnie powiększyła nasze rozumienie świata i
pomniejszyła nasze znaczenie we Wszechświecie.
3. wykładniczy wzrost możliwości technologicznych, dzięki czemu
Bycie-Coraz-Dłużej jest faktem a nie wciąż tylko marzeniem. Rodzi to
fundamentalny, bezdyskusyjny, wręcz
aprioryczny
optymizm
człowieka
współczesnego Zachodu.
4. stale
rosnące
przyspieszenie
cywilizacyjne, które zawdzięczamy
rynkowi,
demokracji
i
unikalnej
zdolności Zachodu do mobilizowania
kapitału. Coraz większy pośpiech
podnosi wartość czasu ekonomicznego
a presja szybkości przekształca się w
kult młodości.
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Przekształcenie czasu w wartość, doświadczane
jako żądanie Dłużej, kieruje naszą cywilizację na
drogę wykraczającą poza doczesność

Wersja nie do dystrybucji, publikacji, rozpowszechniania

Żądanie bycia coraz Dłużej jest bezkresne i jego granicą (nie
dyskutując czy realną) jest bycie bez końca. To jest właśnie owo
wyzwanie, przed którym stanęła nasza cywilizacja a wraz z nią cały
współczesny świat: pokonać śmierć i zdobyć niewyobrażalne dotąd
dla człowieka granice Czasu.

Robot w ciąży

Pokażemy ten kierunek rozwoju Zachodu
układając i porządkując w nową całość
zarówno dobrze znane procesy i zjawiska,
jak i te mniej znane. Pokażemy, jak
dokonuje się historyczny proces przemiany
czasu w wartość, jak zmieniają się przy tym
nasze pragnienia a także nasze myślenie,
gospodarka, kultura i mentalność oraz jakie
mogą być przyszłe konsekwencje tej
transformacji
Historia i współczesność oglądane z tej
perspektywy odsłaniają nowy sens, inny od
tego, jaki zwykle przypisujemy procesom uznanym już za banalnie oczywiste.
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... Dla niecierpliwych – po jednym zdaniu o
każdym rozdziale książki

Wersja nie do dystrybucji, publikacji, rozpowszechniania

W rozdziale 1 i 2 pokazuję procesy, dzięki którym czas staje się coraz
cenniejszym dobrem, które chcemy posiadać jak najdłużej i
mieć go jak najwięcej.
W rozdziale 3

analizuję przyczyny powstania tabu śmierci, które w drugiej
połowie XX wieku opóźniło swobodne i głośne mówienie o
naszym pragnieniu, aby Być-Coraz-Dłużej.

W rozdziale 4

zawarta jest główna teza książki o kierunku rozwoju naszej
cywilizacji ku Byciu-Bez-Końca. Innymi słowy, ku życiu
dowolnie długiemu lub ku doczesnej nieśmiertelności.

W rozdziale 5

pokazuję konsekwencje zderzenia tego nieskończonego celu naszej
cywilizacji i nieubłaganego faktu, że wciąż umieramy.

W rozdziale 6

szkicuję jak w XX wieku walczono o Bycie-Coraz-Dłużej.

W rozdziale 7

zarysowuję, czego się możemy spodziewać po przyszłości.

W zakończeniu

kreślę plan następnej książki, o głębokiej genezie i niespodziewanych
konsekwencjach tego kierunku rozwoju.
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Dla orientacji, do czego odnosi się właśnie czytany slajd - w każdym górnym
lewym rogu jest tytuł podrozdziału, którego dany slajd jest fragmentem

Jak czytać
Książka powstała jako prezentacja komputerowa,
pomocna w cyklu wykładów. Po uzupełnieniach jest
samodzielną całością. Jednak pierwotna forma i
typowe cechy prezentacji zostały zachowane:
poziomy układ, zwięzłość tekstu oraz szerokie
stosowanie form graficznych.
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Choć formą książka przypomina kolorowy magazyn,
nie jest lekturą do poduszki. Jej zrozumienie wymaga
lektury rozdział po rozdziale. Radzę więc nie ulegać

pokusie
traktowania
książki
jako
zbioru
ciekawostek
różnych. Czytając po kolei,
zrozumiecie logikę rozwoju zachodniej cywilizacji.
Przeskakując po ciekawostkach i obrazkach zamienicie książkę w kolorowy magazyn. Ze stratą dla
siebie.
Na końcu zamieszczam trzy aneksy. Pierwszy to krótkie streszczenie książki, rozdział po rozdziale. Drugi to
zebrana lista pytań, które są w książce postawione oraz zasygnalizowanie, co dzięki tej lekturze poznamy,
zobaczymy i zrozumiemy. Oba te aneksy można czytać w każdej chwili. Trzecim jest tekst o podstawach
teoretycznych i metodologii, które umożliwiły przedstawione w książce uporządkowanie obrazu historii,
współczesności i możliwej przyszłości Zachodu („Cywilizacja zachodnia i czas” jako program badawczy”).
Radzę go czytać po zakończeniu lektury całej książki.
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