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Bóg

Wszechświat

Klasyfikacja światopoglądów
• Jesień 2018 - Zebranie obrazków i przemyśleń
• Czerwiec 2019 – dalsza praca
• Maj 2020 – dodate z apologetyki obraz prawdy

wojtek@pp.org.pl
http://wojtek.pp.org.pl

Światopogląd (Wikipedia ’2017)
Światopogląd – względnie stały zespół przekonań i opinii
(często wartościujących) na temat otaczającego świata,
czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki,
sztuki, religii i filozofii.
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Światopogląd
Światopogląd to osobisty zbiór zdań, uważanych za prawdziwe
a opisujących otaczającą rzeczywistość (w tym Boga
i Jego relacje z rzeczywistością).

Główne pytania światopoglądu
1. Skąd jestem?
2. Kim jestem?
3. Dokąd zmierzam?
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Osoba wyznająca
światopogląd nie używa
logiki.

Kryterium używania logiki

Podział światopoglądów
ze względu na używanie logiki

Tworzony światopogląd wyrażany
jest za pomocą zdań, dających
się wartościować. Można
używać logiki.

Sprzeczność,
choć trudno ją wykazać

Osoba wyznająca
światopogląd nie używa
logiki.

Kryterium używania logiki

Podział światopoglądów
z uwagi na istnienie Boga
Bóg (Stwórca) istnieje i jest
oddzielony od kosmosu
(wszechświata), który stworzył.
Logiczne zaprzeczenie

Tylko kosmos (wszechświat) istnieje
(zawsze istniał, będzie istniał).
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Teizm

Logiczne zaprzeczenie

Ateizm (materializm,
naturalizm)

Logiczna sprzeczność:
istnieje lub nie istnieje.

Panteizm

Kryterium używania logiki

Klasyfikacja światopoglądów
i pierwsza próba ich nazwania

Panteizm

Kryterium używania logiki

Klasyfikacja światopoglądów: 3 wystarczą
Teizm

Logiczne zaprzeczenie

Ateizm (materializm,
naturalizm)
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Panteizm trudno porównywać z czymkolwiek

wr
ze

e.e

ch

boooog
św
it
Bóg jest wszystkim i wszystko jest
Bogiem ale nie próbuj tego zrozumieć.

Teizm i ateizm oraz główna różniąca je idea.
Bóg, który zawsze istnieje stworzył
wszechświat (kosmos) i wszechświat
jako stworzenie jest od Boga różny,
oddzielony.

Tylko wszechświat istnieje (zawsze
istniał, zawsze istniał będzie). Świat
duchowy i świat idee jest jego częścią i
można, a nawet należy go badać.

Bóg

Wszechświat

Wszechświat
Logiczna sprzeczność:
istnieje lub nie istnieje.

Bóg, idea Boga,
bogowie, duchy
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Jest sobie takie coś

Definicja:
Coś co jest walcem, i zanurzonym w nim drugim
mniejszym walcem.

Techniczny sposób opisania tego czegoś
Rz
ut

#3

Rzut #1

Rzut #2
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