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Roman Zawadzki

Psychoinżynieria czyli dziedzictwo doktora Frankensteina
Wstęp wielce uczony
Wymogi retoryki perswazyjnej nakazują, by, budując wywód, najpierw sformułować tezę główną, obudowaną tezami cząstkowymi, a następnie dowieść jej słuszności w sposób najbardziej zrozumiały i przekonujący dla odbiorcy. W myśl tej zasady zaproponowana tu zostanie pewna idea, która, choć zabrzmi nazbyt może uczenie, to jednak w przełożeniu i rozwinięciu na język potoczny okaże się chyba czytelna, a we wnioskach wręcz oczywista dla każdego, kto się nad nią pochyli z należytą uwagą. A brzmi ona następująco: każdy fałsz antropologiczny prowadzi do zapaści aksjologicznej. Ta z kolei rodzi anomię, czyli stan relatywizmu moralnego i poznawczego. W wymiarze społecznym i kulturowym generuje on postawy deformujące i dewiacyjne, niszczące ludzką psychikę i ludzkie życie w wymiarze jednostkowym i zbiorowym, a także infantylizację (czy, jak kto woli, prymitywizację)  człowieka w każdym aspekcie jego natury. 
Owymi procesami degeneracyjnymi zarządza się dzisiaj instrumentalnie, rzekomo w imię zapewnienia ludziom „dobrostanu”, i w trosce o ich komfort  psychospołeczny. Jest to część projektu swoistej hodowli człowieka zredukowanego, jednostki funkcjonalnie użytecznej, maksymalnie uprzedmiotowionej i totalnie sterownej. I nie jest to żadna ponura wizja z gatunku science fiction, ani zabawa w wirtualną rzeczywistość. 

Anomia, czyli chaos
Anomia to stan powszechnego załamania lub zanegowania hierarchii wartości wyższych i normatywności etycznej, z niej wynikającej. Mówiąc po ludzku, to sytuacja, którą dobrze opisuje popularne powiedzonko „hulaj dusza, piekła nie ma”. Odpowiada temu słynne stwierdzenie Dostojewskiego „Boga nie ma, wszystko wolno”, lub starożytne zalecenie „obyczaje każdy sobie wyznacza”. Innymi słowy, „pełny luzik”, same okoliczności łagodzące, „człowiek człowiekowi wilkiem”, darwinizm społeczny, samorealizacja bez jakichkolwiek hamulców, „uzus czyni normę”, nawet jeśli jest nim prawo dżungli. Podobnych określeń można przytaczać wiele i w każdym języku, a wszystkie one, każde na swój sposób, oznaczają dominację i ekspansję spuszczonego ze smyczy pierwotnego egoizmu osobniczego, dla niepoznaki miarkowanych przez prawo, stanowione doraźnie i instrumentalnie na użytek władzy i interesów hordy aktualnie najsilniejszej. Ludzkie wspólnoty powoli zamieniają się wtedy w zbiorowości Yahusów, dla niepoznaki i przewrotnej ozdobności formy przyobleczonych w rozmaite maskujące wdzianka, lub powleczonych błyszczącą politurą pseudokultury życia społecznego. 
Świat anomii, czyli aksjologicznego chaosu, to także żerowisko dla krążących wśród  mas ludzkich całych stad wszelkiej maści hochsztaplerów, ideologów, cwaniaków, zwykłych złodziei, ale też kapłanów fałszywych bożków i naukowych pseudoreligii, handlarzy tandetą umysłową i artystycznym kiczem. Ich jedynym celem jest wykorzystywanie ogłupianych ludzi do nabijania własnej kabzy i zaspokajania swych różnorakich potrzeb, z których – oprócz tych materialnych – bodaj czy nie  najważniejsza to chęć wywyższania się ponad innych, napędzana pychą, niekiedy nieuświadamianą, odruchową, instynktowną. 
Nie są oni jednak pozostawieni sami sobie, nie działają jak wolni strzelcy na jakimś mitycznym „wolnym rynku” czy „powszechnym targowisku próżności”. Odpowiednio selekcjonowani, ostrożnie obrabiani, od bardzo dawna są przemyślnie, zagospodarowywani przez Superlewiatana, zwanego niekiedy Systemem. Wprzęgani do służby zarządzania ludzkimi gromadami, znakomicie przy tym wynagradzani, doskonalą i wdrażają coraz to bardziej wyrafinowane technologie uprzedmiotowienia człowieka, także w skali globalnej. Są współarchitektami i kreatorami człowieka formatowanego – od stadium dziecięctwa, poprzez młodość, aż do dorosłości, której kres sami zresztą określają wedle kryteriów jego systemowej użyteczności.
Wszelako skutecznie działać mogą jedynie w warunkach braku oporu materii, jaką poddawać mają swym inżynierskim oddziaływaniom.  Zapewnić im to może znikniecie z obiegu społecznego i kulturowego jakichkolwiek punktów odniesienia dla zakotwiczenia podmiotowości jednostki i jej mocy sprawczej w samorozwoju i samostanowieniu. Staje się to wówczas, gdy skutecznie likwidowana jest jakakolwiek, choćby i chwiejna stabilność w zakresie normatywności poznawczej i moralnej, zbudowanej na znakowaniu zarówno samego siebie jak i swego otoczenia w kategoriach zarówno dobra i zła, jak też prawdy i fałszu. Zadaniem owych macherów od tresury, dojenia, manipulacji i duraczenia maluczkich jest podtrzymywanie stanu anomii sterowanej (kontrolowanej, dawkowanej), wzmacnianie, a także czynienie jej znośną; wreszcie wyjaśnianie, iż jest stanem zasadnym, a w perspektywie ideału – pożądanym.
Zawłaszczenie prawa do stanowienia tych kryteriów (lub uczestniczenia w ich stanowieniu) to nic innego, jak zabawa w Pana Boga. Samozwańczego demiurga czy chytrego manipulanta nie interesuje to, kim człowiek jest, ile to, kim być powinien, i jaki powinien być jego świat. Odmawia uznania atrybutów człowieczeństwa, danych przez Stwórcę, uważając je za zbędną przeszkodę w dowolnym majstrowaniu przy ludzkim życiu, rozumie, czy wręcz ludzkiej duszy. Musi więc uczynić z tego życia piekło, z rozumu zaprogramowany kalkulator, a z duszy artefakt. Na przekór oczywistości, wdrukowuje swej ofierze przekonanie, że tak ma być. Co więcej, sprawia, że świat staje się bezalternatywny, a egzystencja to dryfowanie w ponurej nicości, od narodzin do śmierci. Nabierze ona dlań sensu tylko wtedy, gdy zgodzi się na to, jak zostanie mu na ten czas urządzona. 
Skoro Boga nie ma, więc wolno ją urządzać wedle swego upodobania –  każdemu, kto ma po temu władzę i środki. Ważne jest tu owo słówko „wolno”, które stopniowo, choć nie zawsze bezszmerowo, zamienia się w „może”, potem w „ma prawo”, na koniec wreszcie w „powinien”. Tak właśnie rozpoczyna się zarządzanie światem przez oszalałych uczniów złego czarnoksiężnika. Najpierw „naukowo” i „postępowo” uzasadnia się zanegowanie duchowej  wartości osoby ludzkiej, zwłaszcza jej godności, woli i sumienia, a następnie dekretuje, iż człowiek to jedynie funkcjonalna maszyna, która da się dowolnie projektować zadaniowo i użytkowo. Generalnie rzecz biorąc, u podstaw wszelkich zwyrodnień kulturowych i cywilizacyjnych leży racjonalnie definiowany antropologiczny fałsz, podniesiony do rangi doktryny czy wręcz niepodważalnego dogmatu rozumu.
Anomia jest opcją zerową w procesie każdego, arbitralnie programowanego przekształcania świata i człowieka. Dadaiści uważali, że całą sztukę należy spalić i zburzyć, by potem, pląsając radośnie na ruinach i zgliszczach, móc swobodnie tworzyć nowe, tym razem prawdziwe arcydzieła. Wcześniej jeszcze jakobinizm miał podobny pomysł w odniesieniu do historii, i wcielał go w życie, aż mu się przegrzewały prowadnice w gilotynach. Bolszewizm czyścił przedpole dla nowego, wspaniałego ustroju niejako hurtowo, a jego mutacje aż się zapowietrzały z zachwytu nad osiąganą w tych praktykach wydajnością swych karnych sług. Długo można by rozwijać ten wątek, lecz nie ma teraz na to czasu. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że w tych barbarzyńskich breweriach daje się odnotować niejaki humanitarny postęp. Otóż, jak ktoś zmyślnie zauważył, po co mordować zbędne jednostki, skoro i tak wymrą? Zwłaszcza jeśli urządzi się co jakiś czas kilka wojenek, a pozostałościom starego chowu pozwoli się dogorywać, tyle że bez możliwości wywierania zgubnego wpływu na następne pokolenia. Przyszłość tkwić winna bowiem nie w zabijaniu, ile w hodowli człowieka nowej kategorii. Niegdyś bawiono się w eugenikę prostacką, raczej eliminującą i dekapitacyjną, niż kreatywną. Nie znano wtedy jeszcze paru co ciekawszych wynalazków, a nauka dopiero mozolnie wypracowywała skuteczne metody „prokreacyjne”, wiec pierwsze próby korzystania z niej przynosiły rezultaty raczej opłakane. Stosowano opresję na masową skalę, co gdzieniegdzie budziło niepotrzebne dąsy, podczas gdy o niebo lepsza winna okazać się perswazyjność.  Utylizować jest lepiej żywych, niż martwych, wszelako pod warunkiem, że nauczy się ich, by zawsze lubili to, co będzie im się serwowało w dowolnym czasie i miejscu, nadto okazując wdzięczność swym hodowcom.
Na to trzeba – miedzy innymi –  tworzyć warunki, których dominantą stanie się  niepewność egzystencji przy braku jednoznaczności życiowych reguł gry. Te bowiem mogłyby dać asumpt do dokonywania wolnych wyborów z pełną świadomością kosztów własnych decyzji. A takie nieodpowiedzialne samostanowienie jednostki to rzecz zaiste fatalna. Ulegając kaprysom  samodzielności, oddając się decyzyjnej swawoli, mogłaby  przecież wyrządzać krzywdę i sobie, i innym. Osobnik nieoświecony nie ma nawet pojęcia, jak wielką – ale my mu to powiemy. Co więcej, gdy kogoś najdzie taka pokusa, powinien się zastanowić,  czy aby nie ma w nim samym jakiegoś ukrytego feleru, który – w dobrze pojętym interesie jej samej i ogółu – należy na bieżąco czujnie monitorować i skutecznie korygować. I, broń Boże, nie powinien nad tym zbytnio deliberować, ma tylko słuchać, co mu w tej sprawie powiedzą  autorytety naukowe i opiniotwórcze. No, i oczywiście, w razie konieczności musi udać się na odpowiednią terapię, zaordynowaną w celu „powrotu do pionu” czyli dorównania zadanym standardom bycia i życia. Albowiem tylko wtedy stanie przed nim otworem droga do zdobywania fantów, zapewniających coraz to obfitszy „dobrostan” społeczny oraz wysoki poziom komfortu psychicznego. Co prawda, ustawieni w kolejki do terapeutów klienci słono zapłacą za te usługi, ale cóż – nie ma nic za darmo.
Anomia jest zatem konieczna, jako punkt startowy do odpalenia procesu nicowania  człowieka i jego świata, do projektowania jednego i drugiego według dowolnie przyjmowanych założeń. Ponieważ będzie to proces długotrwały, należy więc uważnie tą anomią zarządzać, by coś się gdzieś aby nie wymknęło spod kontroli. Ile czasu to potrwa? Ile będzie trzeba. Kto ma o tym decydować? Czy to ważne? Przecież idzie o szczęście ludzkości w skali globalnej, a nikomu chyba nie zależy, by temu szkodzić. Bądźmy więc pełni wiary w dobre intencje i kompetencje  tych, którzy nam to oferują.

Wprowadzanie porządku czyli parametryzacja totalna
Mechanika ludzkiej natury, gwarantująca skuteczność instrumentalnego posługiwania się anomią, jest dość prosta. Życie w dzikiej dżungli, walka o byt i przetrwanie, to zajęcie szalenie męczące i frustrujące, gdyż wymaga nieustannej czujności, maksymalnej mobilizacji sił i psychofizycznego napięcia do granic wytrzymałości. A jak powiada chińskie przysłowie, „nie można zbyt długo stać na palcach”. Trzeba przecież niekiedy odsapnąć, tyle tylko, że w świecie chaosu niezbyt wiadomo jak, gdzie, i kiedy, zwłaszcza gdy dokoła trwa nieustanne zagryzanie się wszystkich ze wszystkimi. Rodzi się więc wtedy potrzeba, wręcz przemożne pragnienie, doszukania się jakiejkolwiek przewidywalności życia i działania, choćby najprostszych, ale oczywistych reguł przyczynowości w otoczeniu. 
Każdy rodzaj ładu, choćby i najdziwniejszego, czy nawet okrutnego, jest wówczas lepszy, niż stan ciągłej niepewności i zagrożenia. I gdy pojawi się jakiś na to pomysł, wówczas przyjmuje się go z ulgą, nawet jeśli w dłuższej perspektywie nie wygląda zbyt zachęcająco. Kto by się jednak zajmował rozmyślaniami nad przyszłością, skoro tu i teraz może się odprężyć i cieszyć choćby i względnym spokojem po czasie, spędzonym na łowiskach dóbr wszelakich. Co więcej, da się wtedy urządzić sobie własną norę, ocieplić ją, jako tako ogarnąć  i ozdobić, by móc wypoczywać, a w razie czego nawet spokojnie wylizywać się z odniesionych ran. 
Dobrze jest wiedzieć, że istnieje porządek rzeczy, zwłaszcza taki, który zapewnia jakie takie bezpieczeństwo, możność w miarę wygodnego trwania i sporych szans na przetrwanie. Da się też czerpać z tego trochę przyjemności, wszelako uważając, by nie utracić owego „minimum gwarantowanego”, zapewnianego przez zarządców świata. Już dawno temu tę życiową zasadę krótko opisał pewien zacny filozof, stwierdzając (w nienaukowym zgoła języku), iż „ściskamy i obejmujemy jakieś dobro tym ciaśniej i z tym większym przywiązaniem, im bardzie zda się niepewne, i im bardziej lękamy się, by nam go nie odjęto”. Mówiąc inaczej, bezpieczniej i bardziej komfortowo jest zachowywać choćby i mizerny stan  posiadania (w szerokim sensie tego słowa), niż narażać się na ryzyko utraty tego, co się ma, nawet jeśli w perspektywie majaczy jakiś zysk. Lęk przed stratą bywa często silniejszym czynnikiem motywującym niż potrzeba poszukiwania nowych korzyści, a już zwłaszcza tych dziwnie niewymiernych, jak chociażby poszerzanie zakresu wolności wyboru własnych celów życiowych i środków ich osiągania. Toż to byłyby już czyste fanaberie! Bo jakie tu jeszcze stawiać cele? Czego jeszcze od życia wymagać, czy się spodziewać? Langsam, langsam, aber sicher.
Jest to w gruncie rzeczy swoista filozofia, wręcz ideologia egzystencji, zredukowanej do samopodtrzymania struktury biologicznej i do homeostatycznej wegetacji w sferze świadomości, umysłu, i ducha. Człowiek skupia się na funkcjonowaniu zadaniowym, niemniej pilnie „rejestruje” własne stany komfortu lub dyskomfortu poznawczego, emocjonalnego czy społecznego, admirując ten pierwszy, a histerycznie wręcz demonizując i deprecjonując ten drugi. Oczywiście, jest rzeczą naturalną, że unikamy tego, co nam niemiłe. Nie da się jednak bez wysiłku płynąć przez życie niczym korek na fali. Chyba że za życiowy leitmotiv uzna się inercję i świadomą rezygnację z eksploracji i ekspansji życiowej, wymagającej wysiłku, i obciążonej stresującym ryzykiem ponoszenia nieuchronnych kosztów takiej aktywności. Cóż, może jednak nie jest rzeczą złą wieść żywot eloja, na dodatek przekonanego, że morloki wcale nie są takie straszne i krwiożercze? Przecież żyją wśród nas, tacy, jak my, co więcej, raz po raz dopuszczają kogoś z naszego plemienia do swego grona i swych pięknych siedzib. Trzeba tylko sobie na to zasłużyć, bo naprawdę warto!
Utrzymywanie ludzi i całych ich zbiorowości w stanie takiej wielowymiarowej homeostazy egzystencjalnej (psychospołecznej, tożsamościowej, kulturowej) w zadanych granicach odchylenia od normy pozwala minimalizować ich podmiotowość, zwłaszcza jeśli będzie im się systematycznie wbijało do głowy (perswazyjnie lub pod  przymusem), że „nie lza wierzgać przeciw ościeniowi”. Tym sposobem wygasi się w nich chęć prowadzenia interaktywnych gier z życiem o nieznanej sumie, grożących niepotrzebnym, rzekomo bezsensownym stresem, traktowanym jako zło absolutne. Pozostanie tylko dążenie do maksymalizacji komfortu poprzez mniej lub bardziej wyrafinowany utylitaryzm oraz skuteczność zadaniową, rozbite na potrzeby i cele cząstkowe, zaspokajane i realizowane nie tyle na miarę indywidualnych predyspozycji, pragnień, nadziei i możliwości, ile z łaski nadzorców porządku społecznego. (Powstaje pytanie, jak ten schemat ludzkich działań, ma się do ciekawości poznawczej, kreatywności w nauce i sztuce, wreszcie do moralności i transcendencji?)
Ów paradygmat komfortu i homeostazy totalnej przetwarzany jest na liczne ideologie i praktykę sprawności w każdej sferze życia, na modele życia prawdziwie skutecznego, w więc i prawdziwie szczęśliwego, na wzorce, postawy, standardy sukcesu, myślenia, działania i odczuwania, na przekonania, oczekiwania i nadzieje – tak jednostek, jak i zbiorowości. Światli uczeni od lat wypracowują ogromny aparat teoretyczny oraz coraz doskonalsze,  techniki wspierania, podtrzymywania, nawet programowania skutecznego funkcjonalizmu życiowego poprzez stanowienie i wdrażanie normalizacji pożądanych i akceptowalnych  form ludzkiej egzystencji. Na miarach osobowości, tożsamości i zachowania zalecana jest – jako wartość oczekiwana, wręcz pożądana – totalna standaryzacja człowieka, czyli wyznaczanie mu granic autonomii wewnętrznej i wolności działania oraz ustalanie zakresu odpowiedzialności za własne czyny. Z kolei, ideologizacja komfortu przekłada się na konstruowanie modeli życia, propagujących wszystko, co mu sprzyja, i usprawiedliwiających  każde przeciwdziałanie wobec tego, co może mu zagrażać. Dominuje w nich hedonizm, egoizm, prymitywizm umysłowy i bezrefleksyjne prostactwo kulturowe. W planie duchowym eliminuje zaś z „rachunku życia” sumienie jako sankcję moralną tych poczynań, w razie potrzeby zastępując ją nie tak groźnym „poczuciem winy”. Ale i na to też są sposobiki.
Dochodzimy zatem do kilku podstawowych pojęć, wchodzących do zbioru zmiennych, z jakich układa się równania inżynierii psychospołecznej. Dają się one zebrać pod hasłem parametryzacja. Zasada jest tu bardzo prosta. 
Oświecenie zadekretowało i zmitologizowało antropologię, według której  człowiek jest czymś w rodzaju żywej maszyny. Prawda, że niewiarygodnie wręcz złożonej, niemniej wyłącznie biologicznej i psychicznej, funkcjonującej w swym środowisku jak autoregulacyjny homeostat. Bliżej nieokreśloną, metafizyczną czy też duchową „resztę”, uznano za pochodną całej tej „konstrukcji”, za nieoznaczony artefakt o drugorzędnym znaczeniu. Choć rejestruje się jej manifestacje na różnych poziomach tej „struktury ożywionej”, to jednak próby definiowania ich w ramach przyjętej siatki pojęciowej są chybione treściowo i nietrafne w ich opisie.
„Z porządku materii nie sposób wywieść jednej myśli, z porządku myśli – jednego uczucia” – pisał pewien fizyk, matematyk, ale i teolog (Pascal). Z kolei ani logika materii, ani logika rozumu nie ma nic wspólnego z logiką duszy i wiary, co łatwo da się wywieść zarówno z twierdzenia Goedla, jak i z metafizyki. Kto o tym zapomina, albo wręcz to neguje, zapętla się w sprzecznościach i paradoksach. Próbując jakoś się z nimi po swojemu uporać, wbrew brzytwie Ockhama „mnoży byty ponad miarę”, prokurując w naukach o człowieku teoretyczne i metodologiczne zawiłości, wręcz absurdy, zamieniające się w ponure koszmary w praktyce życia całych już pokoleń. Dlaczego?
Otóż cała ta zabawa byłaby może i ekscytującą ekwilibrystyką rozumu, makabreską, czy chociażby humoreską, gdyby nie wykluła się z niej idea homunkulusa, czyli człowieka zredukowanego do funkcji operacyjnych, przekuwana później na kolejne próby konstruowania biologicznego cyborga o programowanych parametrach jego psychofizycznych modułów. Eugenika biologiczna – ta dawna, i ta współczesna  (majstrowanie przy genetyce) – to tylko część owych figlów, do pewnego stopnia nawet jawna i zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Jest jednak coś, o czym się nie mówi, a co można określić mianem osobliwej eugeniki psychologicznej, czyli hodowli osobników o pożądanych cechach osobowości (cokolwiek pod tym pojęciem rozumiemy) i tożsamości każdego rodzaju. Te manipulacje na  ludzkiej psychice są prowadzone nie z genami (bo o psychofizycznej przyczynowości na tym poziomie niewiele wiadomo), lecz na gotowym już „materiale żywym”, od możliwie najwcześniejszych chwil jego przyjścia na świat. (A ostatnio zapanowała moda na mityczne memy.) 
Cóż, skoro nie ma Boga, to nie ma i duszy – i paru innych atrybutów z nią „sprzężonych”, a w niepojęty sposób zespolonych z i tak już przecież złożoną  biofizycznością. Dalej, skoro ciało jest strukturą modułową, to czemuż by nie przyjąć, że czymś podobnym jest i psychika? W odpowiedzi na tak postawione pytanie powstała przed ponad stu laty koncepcja osobowości, jako sumy domniemanych cech funkcjonalnych, autoregulacyjnych, nabywanych w rozwoju osobniczym pod wpływem wielorakich oddziaływań zewnętrznych. Idąc tym tropem uznano, że każdą z owych cech da się dowolnie formatować, manipulując tymi oddziaływaniami, wszelako pod warunkiem, że stworzy się odpowiednią psychometrię pozwalającą diagnozować, czy wykształcają się one „prawidłowo”, z prawidłową dynamiką, tak, by w odpowiednim momencie osiągnęły pożądane wartości na odpowiednich skalach ilościowych.
Od dawien dawna, idea ta – tyle że bez tak dętej, naukowej terminologii – obecna była w pedagogice wszelkich kultur. Jaskrawym, dobrze znanym jej negatywnym wcieleniem  nieodmiennie pozostaje praktyka, zwana „szkołą janczarów”. Czyli – tresura, konsekwentna, wieloletnia i niezwykle skuteczna, bazująca na banalnym, ale skutecznym warunkowaniu w rozmaitych odmianach techniki „psa Pawłowa”. Wiele o niej wiadomo, budzi zarówno lęk, jak i obrzydzenie. Tyle tylko że mało komu przychodzi do głowy, jak dalece sam jest intensywnie  poddawany od urodzenia takim właśnie praktykom, właściwie we wszystkim, co go dotyczy. Co więcej, akceptuje je, nawet cieszy się, że tak znakomicie porządkują całe jego życie, łącznie z zapewnianiem poczucia  bezpieczeństwa, dobrostanu i komfortu. Jak to możliwe?
Ano, za sprawą skutecznie wprowadzonego do obiegu społecznego konceptu człowieka standaryzowanego, który prawidłowo funkcjonuje tylko wtedy, gdy wszystkie parametry jego domniemanych modułów psychicznych osiągają wartości, mieszczące się w przedziałach ustalonych norm statystycznych. Dzięki temu jest normalny i zdrowy! Mamy tu wyraźne podobieństwo do medycyny, która posługuje się setkami rozmaitych wskaźników diagnostycznych na miarach przeliczalnych, a więc i stopniowalnych. Można mieć więcej lub mniej najróżniejszych składników biochemicznych krwi, wyższy lub niższy poziom cukru, większy lub mniejszy zakres słuchu i pola widzenia. Tym samym pracę każdego narządu kwalifikuje się w sposób jednoznaczny w obiektywnych jednostkach fizykochemicznych – mechanicznych, elektrycznych, molekularnych, wagowych itd. Zatem biologiczność ludzkiego organizmu, włączając w to najniezwyklejszy twór ewolucyjny, czyli mózg, znakowana jest przez opis stanów materii, z jakiej jest złożona. 
Niemniej, mimo iż medycyna z powodzeniem posługuje się swą diagnostyką, to przecież nawet przy tak dużym stopniu obiektywizacji opisu raz po raz ma do czynienia z fenomenami zgoła niepojętymi. Prawdziwie bowiem powiada pewien wspaniały chirurg, że „leczyć powinniśmy nie wyniki badań, lecz pacjentów”. W rzeczy samej! Są chorzy, którzy nagle zdrowieją, mimo że z badań wynika, iż są już w „fazie terminalnej”, bez nadziei na przeżycie. Cudowne ozdrowienia nie są wcale takie rzadkie, a liczne wybudzenia po wieloletniej komie nieodmiennie zaskakują i zdumiewają najbardziej nawet wytrawnych specjalistów. Wciąż zagadką pozostaje fenomen tzw. śmierci klinicznej i „powroty z drugiej strony tęczy”. Z kolei ludzie, zdiagnozowani jako zdrowi, znienacka umierają wbrew wszelkiej logice medycznej, a sekcje zwłok nie wykazują właściwie żadnych sensownych tego przyczyn. Wszystko było wspaniale – i nagle „się zepsuło”. Jakby ktoś wyjął wtyczkę z kontaktu – i sprawna maszyna stanęła. 
Jak to wyjaśniać racjonalnie, naukowo? Za sprawą jakich relacji przyczynowych to się dzieje – i między czym, a czym? Czy życie to tylko wysoce zorganizowana  materia, jakimś dziwnym sposobem puszczona w ruch? Co to w ogóle znaczy „materia ożywiona”? Jak, i przez co, lub przez kogo? Czy np. myśli i umysł, tym ruchem zawiadujące, są tylko wytworem jej samej, choćby i w mózgu? (Co do roli i działania tego ostatniego istnieje wiele wątpliwości i niejasności, spory na ten temat wciąż trwają.) A co z emocjami w ich niezliczonych odmianach? Czy to tylko stany  psychofizyczne organizmu, czy może jeszcze coś więcej?  A intuicja, twórczość? Wiara? Podobnych pytań są dziesiątki, a uczeni przyrodnicy, wraz z równie uczonymi metafizykami, od wieków grają w „golono-strzyżono” – jak dotąd bez finału. Nie w tym rzecz, by włączać się tu do tych rozważań, lecz by zwrócić uwagę, że kwestie te wciąż pozostają bez wspólnych uzgodnień – można podejrzewać, że nigdy do nich nie dojdzie.  
Pomimo owych cudów i nieszczęść, niewytłumaczalnych w ramach wyłącznie racjonalnego pojmowania ludzkiej natury, diagnostyka medyczna daje znakomite, wszem znane rezultaty w zachowaniu i przywracaniu ciału zdrowia – czyli optimum jego sprawności w zakresie funkcji, jakie ma wykonywać. Co prawda, rozmaite zawody czy zajęcia, wymagają sprawności „podwyższonej”, ale i to daje się wymierzać i sprawdzać, jak chociażby wydolność pilotów i kosmonautów, sportowców, górników, kierowców, i kogo tam jeszcze zechcemy wymienić. Wszak oczekujemy odpowiednio wysokich kompetencji sprawnościowych wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie życie i bezpieczeństwo. Wszystko to jest tak oczywiste, że aż banalne, więc nie ma co dalej nad tym się rozwodzić. Lecz przestaje być takie, gdy zaczniemy przekładać ten model biologiczno-medyczny na modus operandi w psychologii – nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. Wiedzy, aspirującej do nauki, która do pewnego stopnia rozpoznaje sprzężenia psychiki z fizycznością, lecz za nic ma ów „artefakt”, zwany duszą, czy ogólnie rzecz biorąc – duchowością.
	Zręcznie posługując się fałszywą analogią, podzieliła człowieka na własne moduły, metodą niejako ”od końca”, czyli „od skutku, do przyczyny”. Obserwuje efekt (zachowanie) i zakłada, że jest on sumą różnych, lecz odrębnych procesów psychicznych, prawda, że ze sobą powiązanych, lecz w znacznym stopniu autonomicznych. Za każdy z nich odpowiadać musi jakiś specyficzny mechanizm wewnętrzny, opisywalny skończoną ilością dokładnie mierzalnych wskaźników. Ergo, jeśli będziemy mieli wpływ na zmienność ich wartości, wówczas uda nam się nad tą mechaniką zapanować, kontrolując funkcjonowanie danego modułu z osobna, a więc i całości z nich złożonej. A tam, gdzie kontrola, tam i sterowanie. Poprzez regulację w sferze przyczyn, powinno móc się osiągać pożądane efekty „na wyjściu”. Cóż, rozumowanie to, zasadne i logiczne w technice, w odniesieniu do ludzkiej natury jest z gruntu błędne – i to kilku powodów.
	Po pierwsze, nie istnieje żadna, jednoznaczna zasada podziału na owe moduły – autorzy rozmaitych teorii np. osobowości ustalają sobie dowolnie ich ilość i rodzaje, nawet nazwy. Tu o zakazie Ockhama nikt nie pamięta. Po drugie, niezbyt wiadomo, czym są, gdyż  nie mają swych wyodrębnionych „reprezentacji biologicznych”, czyli narządów. Pomysły na konfiguracje tych domniemanych tworów, i wzajemne miedzy nimi relacje, są również arbitralne i czysto spekulatywne. Ot, po uważaniu. Zresztą, jeśli nawet coś „biologicznego” (np. wybraną strukturę mózgu) jakoś przypasuje się do czegoś „psychicznego” (np. myślenia, emocji, agresji itd.), to jest to zabawa w owe przysłowiowe mrówki, które opisują słonia. Coś się niby zgadza, ale czy to jest całe zwierzę? Zatem, po trzecie, określanie miar dla tych modułów, czyli parametrów opisujących ich działanie, niewiele ma wspólnego z rygorem zupełności i niezależności. Po czwarte wreszcie, sam ich pomiar jest metodologiczną klęską. A już przekładanie jakichś księżycowych danych na analizę ilościową i wnioskowanie z uzyskiwanych wyników to czysta fantazja wesołego matematyka, bawiącego się w filozofa-facecjonistę. O tym, że cała ta konstrukcja pojęciowa stoi na fałszu antropologicznym,  specjalnie przypominać chyba nie trzeba.
	Co jednak łączy te pseudonaukowe figle z medycyną i medyczną diagnostyką? Ano – pojęcie normy. Skoro są takowe dla zdrowej krwi, prawidłowej pracy serca, wątroby czy nerek, to czemuż nie miałoby być ich być dla modułów, odpowiadających za inteligencję, agresję, neurotyczność, talent, nadzieję, za cechy osobowości, za motywację, stres, depresję, za rozmaite składowe myślenia, czucia czy woli działania, nawet szczęścia. A norma to normalność, funkcjonalna sprawność, skuteczność i niezawodność. To, per saldo, zdrowie psychiczne, a wiec i komfort, pozytywne relacje społeczne, gwarancja życiowych sukcesów, udanej miłości, nawet znakomitego wypoczynku na dobrze zaplanowanym urlopie. 
Normatywność wszelkiego rodzaju i w każdym wieku, to także prawidłowy rozwój – od dziecka. Niezliczone tabele dla wszystkich grup wiekowych określają przedziały norm zdrowia psychicznego i właściwej dynamiki rozwojowej człowieka od poczęcia, aż po grób. Systematyczne sprawdzanie poziomu stosownych parametrów ma z założenia wyłapywać nie tylko już ujawniające się, lecz i potencjalne zaburzenia, nieprawidłowości, rzeczywiste oraz dopiero prognozowane dysfunkcje i zahamowania – i określać ich przyczyny, oczywiście według uznaniowych kryteriów oceny. Gdy tylko wychwyci się jakieś umowne symptomy tych zagrożeń, z miejsca poddaje się danego delikwenta stosownym zabiegom korygującym. Tym bardziej uważa się je za celowe, ba – konieczne, że osobnik o psychice zaburzonej, nieprawidłowo funkcjonującej, a więc i nienależycie ukształtowanej, niestabilnej, musi – również, ex definitione – nie tylko mieć kłopot z samym sobą, lecz także zakłócać życie innym, nawet – sam, o tym nie wiedząc! – być społecznie szkodliwy lub wręcz podejrzany. A zatem, niczym w medycynie – leczenie, ale przede wszystkim profilaktyka, najlepiej obowiązkowa. Jak badania kontrolne i szczepienia. No, i tak oto „jesteśmy w domu”!

Jak to działa w praktyce – czyli w szponach hochsztaplerów
	Jeśli komuś się wydaje, że czasy osławionej  „schizofrenii bezobjawowej” minęły, to bardzo się myli. Oto nie tak dawno przyjechał do Polski pewien znany uczony i radośnie oznajmił, że według niego ponad osiem milionów Polaków cierpi na różne odmiany depresji. Bez mała czwarta część narodu nie „trzyma” standardów zdrowia psychicznego! Wiele lat temu w badaniach porównawczych także się pokazało, że jesteśmy ponoć najbardziej depresyjnym społeczeństwem w Europie. Państwo-Tworki! Kto chętny i dociekliwy, może sobie odszukać liczne artykuły naukowe, twórczo rozwijające wtedy ten temat – i będzie miał mnóstwo uciechy, czytając wypisywane wówczas brednie.
	Podobne rewelacje pojawiają się wszędzie na całym świecie przy różnych okazjach, i na różne tematy. Byłyby tylko irytujące, gdyby nie kryjące się za nimi pułapki na maluczkich. Gdyby bowiem zapytać owego diagnostę stanu psychicznego Polaków o dokumentację badań, na podstawie których wysnuł swój jakże dramatyczny wniosek, zapewne by zamilkł, po czym z wyższością kapłana spostponowałby pytającego jakąś wyniosłą ripostą. Jego szalbierstwo jest natomiast oczywiste – i nadto przewrotnie manipulacyjne. Albowiem jeśli nawet istnieje taki zbór danych (co raczej niemożliwe), to przecież można sobie z nimi hulać do woli. Wystarczy tylko odpowiednio dobrać granicę umownej normy dla jakiegoś równie umownego parametru, i wtedy „pod kreską” znajdzie się dowolna liczba badanych – nawet cały naród! 
	Oszukańcza diagnostyka to chytra sztuczka. Doskonale opanowali ją zarządzający rynkiem medycyny, czerpiący gigantyczne dochody z manipulowania normami setek wskaźników. Zaniżanie ich poziomu, to automatyczne przesuwanie ludzi zdrowych do puli tych zagrożonych, nawet już chorych. Zwiększa to wtedy popyt na badania diagnostyczne, na leki, wreszcie na usługi medyczne, gdyż ludzie, dotąd zdrowi, w których uruchomiony zostaje nagle mechanizm strachu, ustawią się w kolejkach do lekarzy i do aptek, do sanatoriów, nawet do szamanów. Kto ośmieli się oznajmić, ze to nieprawda, skoro stoją za tym autorytety naukowe? A one, zmieniając kilka cyferek w swych rachunkach i tabelach, napędzają wielki biznes, dostając przy tym niezłe prowizje.
	Niestety, medycyna postanowiła sparametryzować także samą śmierć wyznaczając własne kryteria „nieodwracalnego ustania wszystkich funkcji organizmu”. Choć zna niezliczone przypadki cudownych uzdrowień i wybudzeń z najgłębszej śpiączki, to jednak wbrew tym świadectwom, które powinny uczyć pokory wobec tajemnicy życia, wciąż próbuje  wyznaczać jego granice według własnych norm. Tu pycha rozumu sięga szczytów samozachwytu, w przekonaniu o swej sprawczości i możliwościach stanowienia praw natury. Zawłaszcza więc śmierć pod pretekstem dobra – ktoś umiera, by żyć mógł ktoś. Jest to dylemat zgoła niepublicystyczny, więc nie ma go tu co rozważać, niemniej warto zwrócić uwagę na jego aspekt biznesowy, uprawiany po płaszczykiem wzniosłego humanitaryzmu, a któremu na imię „transplantologia”, a w domyśle handel narządami. 
Cóż, nie ma tu dobrych pytań, ani dobrych, jednoznacznych odpowiedzi, tak jak w greckiej tragedii. Ale warto pamiętać, że objęcie normatywnością parametryczną tzw. stanów terminalnych, daje pole do nadużyć, równie dramatycznych, co nikczemnych. A mamy jeszcze w zanadrzu eutanazję, którą wolno już tu i ówdzie prawnie ordynować na podstawie orzeczeń psychologów. Oni także zawłaszczyli sobie uprawnienia do kwalifikowania ludzi wedle swoich własnych tabel i standardów „przydatności do życia”. A to już wieje grozą, dotąd wręcz niewyobrażalną.
	Jeśli pominąć tę ostatnią kwestię, to przyznać trzeba, że pomniejsze oszustwa w medycynie, nie kończące się pobieraniem narządów do przeszczepów, mają jeszcze jakąś wiarygodność, gdyż dotyczą konkretów „biologicznych”, dobrze ludziom znanych z własnych, aż nadto dokuczliwych, nawet zgubnych dolegliwości. Ale już z psychologią, socjologią  ekonomią, nawet z historią, rzecz ma się zgoła inaczej. Kto wyznaje się na parametrach takich dziwnych czynników jak cechy osobowości, „dystrybucja zasobów i szacunku”, nieubłagane „prawa rozwoju i postępu”? Ale skoro nauka orzeka, że takie są, że kryją w sobie jakąś przyczynowość ludzkiego życia – w pojedynkę i zbiorowo – na domiar wszystkiego pozwalają mierzyć oraz wyliczać nasz „dobrostan” i komfort, to zapewne ta cała rachunkowość ma sens. I tak oto poddajemy się władztwu tresury mentalnej, psychicznej i społecznej, składając nasz los w ręce szarlatanów, którym śni się po nocach, że są zamiennikami Pan Boga.
	Z pełnym więc przekonaniem wypełniamy setki ankiet, kwestionariuszy i testów, które rzekomo „mierzą” właściwości naszych umysłów, wahania emocji, potrzeby i motywacje, rodzaje stanów psychicznych, całą naszą codzienność, a zatem i nasze kompetencje, czyli przydatność do pełnienia określonych ról i wykonywania rozmaitych zadań. Pomiary te służyć mają wyznaczaniu sprawności, skuteczności, a więc i stopnia i zakresu naszej funkcjonalnej użyteczności – aktualnej oraz potencjalnej. Są podstawą normatywnego klasyfikowania ludzi na rozmaite kategorie ich służebności w zbożnym dziele budowania nowego, wspaniałego świata. Dobry Bóg dał nam wolną wolę, byśmy sami decydowali o swym życiu. Teraz jednak pozbawia się nas w dużym stopniu zadanych nam  prerogatyw, gdyż wtłaczani jesteśmy w determinizm konieczności sprostania standardom „bycia i życia”, narzucanym arbitralnie przez samozwańczych demiurgów. Cóż, skoro Boga nie ma, a my sami chcemy wierzyć, że to wszystko prawda?...
	Gdy brakuje konceptu, by coś ująć w liczby i skale ilościowe, stosuje się pojęcie norm nieparametrycznych. To już jest zwykła wolnoamerykanka, wymagająca niezłej gimnastyki umysłowej utytułowanych mózgowców. Nie da się czegoś mierzyć, ważyć, przeliczać, ale ma to działać! To kształtowanie wzorców zachowania, postaw, poglądów przy pomocy sterowanego nacisku grupowego. Wystarczy, że jakaś duża grupa uzna coś za właściwe, pożądane lub przydatne, a inni pójdą za nią, jak za panią matką. Od tego są media, kreujące  środowiska opiniotwórcze – i to dwojakiego rodzaju. Pierwsze składa się z „autorytetów naukowych”, owych tytanów myśli, którym nikt sprostać nie może, ponieważ są… właśnie autorytetami. Przydaje im się też często rangę autorytetów moralnych, tym większych, im bardziej relatywizują samą moralność, prawa boskie, a nawet pozostają w niezgodzie ze zwykłą przyzwoitością. Drugą grupę stanowią celebryci wszelkiej maści, których wyróżnia jakiś sukces, uroda, albo zwykła bezczelność, na granicy chamstwa. Za duże pieniądze opowiadają to, co opowiadać mają, by „ludność wsi i miast” przekonać do słuszności lub wartości czegokolwiek, co ma zostać wtłoczone jej do głów. Cóż, skoro tacy wspanialcy tak myślą, uważają, mówią, tak postępują, a na dodatek skoro pokazywani są wciąż w telewizji, to musi być w tym sama racja, mądrość, elegancja, widoki na sukces i komfort. Tak to się robi, tak tym się kręci, tak się na tym zarabia… No i jeszcze te memy!

Finis coronat opus
	Utylitaryzm, wyniesiony do rangi totemu cywilizacji, stoi na parametrach, normach i standardach absolutnie wszystkiego. Ludziom wmówiono, że ich wartość jest wymierzalna i daje się określać przez liczby, jakimi się ich oznakuje, korygując je co jakiś czas, by sprawdzać, czy w czymś nie wychylają się „od pionu”. Ta parametryzacja zaczyna się już od chwili urodzenia. Rodzice z niepokojem śledzą, czy ich potomstwo mieści się w normach tabel rozwojowych, rozpisanych na tygodnie, miesiące i lata – nie tylko wagi i wzrostu, ale nawet zachowania, inteligencji i cech wykluwającej się osobowości (oczywiście wierząc, że ta ostatnia w ogóle istnieje). Gdy tylko coś się nie zgadza, zaraz pojawiają się troskliwi pedagodzy i psycholodzy, aplikujący stosowne działania korekcyjne. Ileż to krzywdy wyrządza się dzieciom, nie pozwalając im się rozwijać we własnym rytmie dorastania? Skutki takich wielorakich ingerencji w naturalny bieg życia często bywają wręcz katastrofalne. Długo by o tym mówić.
	Czujni strażnicy standardów pilnują też, by dziatwa miała właściwe warunki rodzinne i wychowawcze. Stworzono kategorię „rodziny dysfunkcyjnej”, pozwalającą wręcz pokazowo odbierać potomstwo rodzicom tylko dlatego, że ktoś uznał to za konieczne według stosownych parametrów „dobrostanu” jakiegoś rodzaju. Że za tym kryją się również mafijne praktyki handlu żywym towarem – o tym już cisza. Ale idźmy dalej. Przychodzi najpierw tresura przedszkolna, a po niej – szkolna, skoncentrowana na przestrzeganiu standardów „akceptowalności zachowań społecznych”, a potem na formatowaniu właściwego myślenia o świecie, ludziach, wreszcie o sobie. 
Dobrym przykładem jest tu osławione ADHD, czyli naukowo nazwana, przyrodzona dzieciom aktywność niesfornych wiercipiętów, właściwa instynktownej ciekawości poznawczej i ekspansji osobowej. Mówiąc krótko, chorobą staje to, co, choć naturalne – „nie trzyma” odpowiednich norm poprawności, grzeczności, posłuszeństwa i karności w słuchaniu komend.  Dwaj słynni bohaterowie książek Marka Twaina zostaliby dziś ciupasem odesłani na intensywną psychoterapię jako osobnicy zagrażający otoczeniu, gdyż swą samodzielnością i niedozwolonym, nienormatywnym pociągiem do przygód dawali by niezdrowy przykład niepożądanej buntowniczości wobec ładu tego świata. Po prostu, horrendum!
	O owej tresurze poprawności i przydatności można by pisać całe tomy. O infantylizacji poznawczej i kulturowej, o tresurze adaptacyjnej, o graniu na rozmaitych lękach – chociażby na strachu przed wykluczeniem (w każdym wieku), przed utratą bezpieczeństwa i  dostępu do rozmaitych zasobów. W świecie anomii takie manipulacje świadomością i tożsamością człowieka – w skali masowej – są bardzo łatwe, gdyż każda oferta jakiegokolwiek porządku redukuje dyskomfort i ciągły stres. Lepsze takie standardy i normy, jakie się proponuje, niż żadne. A że takie różne odmiany ADHD „na wszystko”, czy owej bliżej nieokreślonej depresji z diagnozy wspomnianego uczonego utrudniają życie? Trudno, nic nie ma prawa być dysfunkcyjne! Kto by się ośmielił mieć inne zdanie? Największą troską speców od parametryzacji jest właśnie odebranie ludziom wiary w to, że może być inaczej. Od ustalania uniwersalnych i jedynie prawidłowych norm i wskaźników są inni, lepsi i mądrzejsi – oczywiście, na zatwierdzonych skalach rozumu, kompetencji, nawet altruizmu. 
	Złą rzeczą jest chaos, ale jeszcze gorszą – jego wywoływanie i zarządzanie nim według bliżej nie znanych zasad. Wspólnoty wolnych ludzi same tworzą swe obyczaje, układają się ze sobą całkiem nie najgorzej, kierując się wrodzonym poczuciem sensu i dobra wspólnego. Tę potoczną i zdroworozsądkową prawdę najlepiej zilustruje przykład pewnej  wioski, w której przyszło kiedyś na świat dziecko z zespołem Downa. Gdy podrosło, okazało się, że znakomicie porozumiewa się ze zwierzętami domowymi, a osobliwie z bydłem. Zostało, wiec pastuchem. Każdego ranka szedł sobie ów dzieciak wśród chat, a krowy, wpuszczane przez gospodarzy, podążały za nim pokornie i ochoczo na pastwisko. Ani ich nie poganiał, ani nawet się za nimi specjalnie nie oglądał. Pod wieczór całe stado wracało spokojnie do wsi, a bydlęta grzecznie, po kolei skręcały do swych zagród. Chłopak cieszył się u miejscowych sympatią, nawet pewnym mirem, rzadko kto mu dokuczał, sam zarabiał na siebie. Był przydatny, ale na swój własny sposób i niewątpliwie odczuwał z tego powodu komfort psychiczny, jako człowiek sukcesu. 
Co czuł w duszy – tego nikt nie wie, gdyż to już sprawa między nim, ludźmi i Panem Bogiem. Wbrew wszelkim, uczonym standardom, normom, parametrom, wskaźnikom, wbrew całej nauce, poprawności i nakazom tresury każdego rodzaju, był istotą podmiotową. Jako osoba zachował własną godność, gdyż dano mu taką możliwość. No, ale w obrębie tamtej wspólnoty, panował własny porządek społeczny, wsparty jakimś wyższym ładem moralnym – tle że wszystko to działo się gdzieś na obrzeżach wielkiego, i coraz bardziej doskonalącego się nowego, wspaniałego świata. 
	Przykład to skrajny, ale raczej nie demagogiczny. Niech posłuży ku nauce i przestrodze. Dzisiejszy totalitaryzm „miękki”, tak miękko nie popuszcza. Nie stosuje już paskudnych okrucieństw, ale nachalnie pokazuje je w telewizji. Nie dyscyplinuje batem i łagrem, ale dobrotliwie, acz stanowczo ostrzega przed wykluczeniem poza wszystkie możliwe „nawiasy życia”. Nie ubiera nas w jednakowe mundurki i chusty, ale promuje „wysokie” standardy mody i wystroju wnętrz. Nie każde stadnie skandować sentencji z książeczek czerwonych, zielonych czy brunatnych, ale dobiera nam lektury i słowa klucze do ich rozumienia (z czego nas rozlicza za pomocą odpowiednich testów egzaminacyjnych). Rozbawia kontrolowanym śmiechem zza ekranu, smuci ckliwymi romansidłami, zatrważa opowieściami o losach niepokornych odmieńców, mami reklamami, zaciekawia nowinkami wiedzy, wyrabia wrażliwość estetyczną i uczuciową, rozsądnie przy tym wyjaśniając sensowności aborcji i eutanazji. Lecz nade wszystko podsuwa na każdym kroku tabele norm i przypomina o standardach wszystkiego, co składa się na żywot człowieka sparametryzowanego. Należy je mieć wszędzie przed oczami, wbite w pamięć i świadomość. Ba, sny też powinny być „jak należy”. Zresztą, nawet gdyby coś się komuś nagle przyśniło „nie tak”, niepokojąco odmiennego, a przy tym wciągającego, lecz rodzącego jakiś szkodliwy dyskomfort  – to od czego są psychoterapeuci i ich metody naprawiania chorych rozumków? 
I jeszcze jedna sztuczka „maskująca”. Dzisiaj księgarnie zapełnione są stosami poradników z gatunku „jak żyć”. Tyle tylko, że kto próbuje kierować się wyłącznie zawartymi w nich instrukcjami, kiepsko w sumie na tym wychodzi. Tego rodzaju „doradztwo” ma bowiem jeden, zasadniczym mankament – mami osiąganiem zarówno zysków (jakkolwiek rozumianych), jak i komfortu, lecz bez ponoszenia kosztów własnych i cudzych. Pomija intencjonalność działania w rozumieniu powinności moralnych, koncentrując się jedynie na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb i zachcianek. I, oczywiście, obiecuje złote góry: jeśli będziesz, punkt po punkcie, odrabiał zadane ćwiczenia, wówczas efekt masz murowany. Będzie ci lepiej, rozwiążesz sobie każdy problem, staniesz się podziwianym człowiekiem sukcesu, zdobywcą, kochankiem, milionerem, no i wreszcie znajdziesz szczęście i ukojenie. 
	Powiedzmy sobie szczerze – te banialuki to oszustwo, niejako z założenia. Ich wiarygodność jest praktycznie zerowa, podobnie jak skuteczność. Reklamowe mamidła tego, co najlepsze, najzdrowsze i najwspanialsze, też zapowiadają pozytywne efekty – ale tylko w iluś tam procentach. Tymczasem dziwnym trafem ci, którzy im ulegli, poniewczasie stwierdzają, że najwyraźniej nie zmieścili się w „puli gwarantowanej” tylko znaleźli po stronie owej reszty. Tego rodzaju „opowieści mórz południowych”, grające na ludzkich emocjach, nadziejach, nierealnych oczekiwaniach czy wreszcie lękach, cieszą się powodzeniem tylko dlatego, że w istocie fałszywie obiecują człowiekowi pomoc w pozbyciu się pełnej odpowiedzialności  za własne życie. 
	Czy można się przed tym bronić, i obronić? Można, nawet skutecznie – lecz to już temat na inną bajkę.

