
Zabawa w słowa

Notatki z miłe spędzonego przez grupę filozofów czasu.

Szczyrk, 28 październiak 2007r.



Prośba

�Komunikat międzypersonalny, w którym ktoś 
wyraŜa potrzebę a ktoś inny moŜe (a nie musi) 
ją zaspokoić.

�Jaromir: „moŜe” w znaczeniu „ma moŜliwość”.



Samotność

�Samotność to (subniektwne) odczucie bycia 
skazanym na samego siebie.
ִGłosy z sali: odczucie++ - to jest kwestia wyboru, 

zawsze moŜna być z Bogiem (o ile ...?)

�Samotność to stan osoby, w którym nie realizuje 
ona relacji interpersonalnych.



Osoba

�Jakie cechy ma byt, zwany osobą:
ִŚwiadomość odrębności od innych bytów (a na 

pewno innych osób).
ִŚwiadomość – a dokładnie samoświadomość.
ִWolność wyboru (wolność rozumiana jako moŜliwość 

podejmowania decyzji)
ִ.... A skoro podejmuje wybory, to mam system 

wartości.



Intymność

�Strefa określona w sposób, w którym pojawienie 
się innej osoby nie narusza prywatności i 
poczucia bezpieczeństwa.



Wolność

�Prawo decydowania o sobie.

�....



Odpowiedzialność

�Gotowość do ponoszenia konsekwencji swych 
decyzji, działań, skutków....

�Paweł: akcent na „gotowość” czyli nie uciekania.



FiliŜanka

�Porcelanowe, zdobione, o wyszukanej formie 
naczynie do picia kawy lub herbaty.



Prawo

�Ustanowiony przez kogoś kto ma władze 
kodeks postępowania.

� Pytanie: kto ustanawia prawa?
ִ W Polsce prawa ustanowili „my Polacy .... prawo to stanowimy” (początek w 

konstytucji).

ִ Dekalog ustanowił Pan Bóg – tak uwaŜają niektórzy.



Miłość #1

� Miłość to stan osoby, w którym jest jej dobrze 
(przyjemne odczucia) w obecności inne, kochanej 
osoby.

ִAkcent: mi jest dobrze i nie ma znaczenia do myśli druga osoba.

ִJest w tym nieco hedonizmu

ִ.....  Miłość to patrzeć w tym samy kierunku??????



Miłość #2

�Miłość to relacja, w której osoba chce dobra dla 
drugiej osoby.

ִAkcent: moja decyzja, moja gotowość i brak moich 
oczekiwań.



Fascynacja

�Definicja zgodna z Miłość #1.



Dobro

� Stan samochodu po wyjści z fabryki, albo serwisu, gdzie jest ten 
samochód zgodny z załoŜeniami projektu.

� Cena, sprawność, wygoda, bezpieczeństwo......
� Czy dobro jest ubiektywne......

� Wojtek: Stan rzeczy w jakim Stwórca chce aby się one znajdowały.
(definicja jest teistyczna, przepraszm, innej nie potrafię)

� Ewa: nie pasuje „stan rzeczy”.

� Paweł uwaŜa: 
ִ dobre musi być coś, co nie rodzi krzywdy?
ִDobro jest niezaprzeczalną wartością.



Dobroć

�Dobroć – cecha charakteru osoby, w którym 
realizuje ona dobro.



Fizyka

�Matematyczny sposób opisywania 
rzeczywistości.


