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  Wpadliśmy w pułapkę. My, istoty, 
które wyewoluowały sto tysięcy lat 
temu, stworzyliśmy problem, z któ-
rym dziś nasze mózgi sobie nie radzą. 
Współczesną technikę.
  A miało być tak miło. Komputery, 
kalkulatory, automatyczne pralki i 
mikrofalówki miały sprawić, że życie 
będzie upływało na beztroskich zaba-
wach, podczas gdy zbudowane przez
nas maszyny-niewolnicy będą wyko-
nywać wszystkie nieprzyjemne i nud-
ne prace. Dziś, w ponad ćwierć wieku 
od upowszechnienia się komputerów, 
prawie ćwierć wieku od powstania In-
ternetu, jaki znamy, i w dwanaście lat 
od pojawienia się pierwszego iPoda, 
zaczynamy zdawać sobie sprawę, że 
coś nam nie wyszło. Coraz częściej 
to my stajemy się niewolnikami ma-
szyn. Rozejrzyj się w swoim domu. 
Telewizor, DVD, satelita, zmywarka, 
mikrofalówka, ekspres do kawy, pral-
ka, komputer, odtwarzacz mp3, apa-
rat cyfrowy, komórka. Czy możesz 
powiedzieć z ręką na sercu, że wiesz o 
nich wszystko? Znasz ich możliwoś-
ci i wiesz, co oznacza ta żółta dioda 
mrugająca od dwóch tygodni? Każde 
z tych urządzeń komunikuje się z tobą 
na swój własny sposób, atakuje spec-
jalnie przygotowanym zestawem ikon 
i wyświetlanych informacji. To trochę 
tak, jakby mieszkać z dużą rodziną, w 
której każdy mówi innym językiem. 
Opanowanie tego wszystkiego wyma-
ga stale wytężonej uwagi i ciągłego 
kombinowania.
  No tak, starsze pokolenie ma z tym 
problem. Rodzice gubią się komplet-
nie, gdy maja zaprogramować magne-
towid, ale za to ich dzieci z łatwością 
przyjmują wszelkie nowinki. Otóż nie-
zupełnie. Agencja reklamowa Young
& Rubicam przygotowała kilka lat te-
mu raport pod znamiennym tytułem 
„My brain hurts”, czyli „Boli mnie
mózg”. Wynika z niego między inny-
mi, że nawet tradycyjna grupa entu-
zjastów elektroniki – nastolatki – prze-
stała nadążać za rozwojem techniki.
Nieliczni potrafią bezbłędnie wskazać 
wszystkie funkcje klawiszy telefonu 
komórkowego, a tylko niewielka część 
umie bez pomocy instrukcji wymie-
nić choćby jedną czwartą funkcji ofe-
rowanych przez zwykły odtwarzacz 
DVD. Przerażające? To wszystko wi-
na producentów sprzętu, którzy zdają
się żyć we własnym świecie, nie zwra-
cając uwagi na potrzeby konsumen-
tów.
  W 1965 roku jeden z założycieli In-
tela, Gordon Moore, podał twierdze-
nie, według którego liczba tranzysto-
rów w układzie scalonym będzie się 
podwajała co 18 miesięcy. (W orygi-
nalnym brzmieniu chodziło o najbar-
dziej opłacalną liczbę uwzględniającą 
kompromis miedzy upakowaniem ele-
mentów a bezawaryjnym działaniem.) 
Początkowo było to mało znaczące, 
techniczne sformułowanie, ale parę lat 
później ukuto termin „Prawo Moore’a” 
i zaczęto obserwować zadziwiającą 
sprawdzalność tej reguły. Czasami nie 
było to półtora roku, lecz dwa lata, ale
faktycznie kolejne układy scalone, a 
później procesory, rozwijały się w 
tempie wykładniczym. Rozszerzając 
to twierdzenie, można powiedzieć, że 
większość elektroniki podwaja swoje

możliwości prawie co półtora roku. 
Niestety, entuzjazm producentów 
sprzętu elektronicznego sprawia, że 
starają się oni maksymalnie wykorzy-
stać możliwości dawane przez tech-
nikę, przyspieszając, rozwijając i roz-
budowując swój sprzęt poza granice 
zdrowego rozsądku i bez oglądania się 
na pozostających w tyle konsumentów.
  Tymczasem możliwości ludzkiego 
mózgu, jego „parametry”, niewiele się 
zmieniły od niemal stu tysięcy lat – co 
najwyżej uczymy się go lepiej wyko-
rzystywać. Trzeba jednak pamiętać, że 
te półtora kilograma wodnistej gala-
rety wyspecjalizowało się w unikaniu
drapieżników i wyszukiwaniu żyw-
ności, a nie dzieleniu uwagi pomiędzy
dzwoniącą komórkę, nadchodzące e-
-maile, piszczące, mrugające i wibru-
jące pudełeczka. W wyniku ewolucji, 
w której główną siłą napędową dobo-
ru naturalnego były skradające się 
drapieżniki i wyjący przedstawiciele 
własnego gatunku, nauczyliśmy się 
zwracać szczególną uwagę na to, co 
głośne, gwałtowne i spektakularne. 
Dlatego właśnie z najgłębszego sku-
pienia łatwo wytrąca nas zajmująca 
cały ekran komputera reklama linii 
lotniczych czy ryczący spot zachęca-
jący do zakupu jogurtu. To, co jeszcze 
10 lat temu wydawało się po prostu 
niewygodą, dziś urasta do rangi wiel-
kiego problemu ekonomicznego. Bada-
nia przeprowadzone przez firmę ana-
lityczną Basex pokazują, że w wyni-
ku ciągłego rozpraszania uwagi pra-
cowników, firmy tylko w USA co ro-
ku tracą 588 miliardów dolarów. Nie-
wiarygodne? Spróbuj zrobić rachunek
sumienia. Po przyjściu do pracy spraw-
dzasz pocztę – razem z odpowiada-
niem na e-maile to pół godziny. W cią-
gu dnia zajrzysz jeszcze raz czy dwa na 
godzinę – w sumie uzbiera się drugie 
30 minut. Rozmowy przez komórkę 
nie związane z pracą – około kwadran-
sa. SMS-y – 10 minut. Surfowanie 
po Internecie, sprawdzanie wieści ze 
świata – kolejne 20 minut. Rozmowy 
przez komunikator – 15 minut. Suma 
– dwie godziny. Jedna czwarta dnia 
pracy. Miesięcznie – tydzień. Rocznie 
– niemal trzy miesiące. Jakieś pyta-
nia?
  Oczywiście, poczta elektroniczna jest 
dziś w pracy niezbędna. Jednak ba-
dania Basex pokazują, że zupełnie nie 
radzimy sobie z rozróżnianiem e-maili 
pilnych, ważnych i zwykłych. Skłonni 
jesteśmy traktować wszystkie z taką 
samą dozą uwagi. Poza tym zagląda-
my do skrzynki za każdym razem, gdy 
coś się w niej pojawia – czy to list od 
szefa, czy kolejny zabawny filmik. 
Rzecz jasna wymyślono rozwiązanie 
tego problemu – nadawca listu może 
sam oznaczyć, czy jest on ważny, 
zwykły, czy raczej nieistotny. Tylko 
nikt tego systemu nie używa.
 Pracodawcy stają więc przed nie lada 
dylematem – mogą ograniczyć prawa 
pracowników, odcinając im dostęp do 
www, jednak utrudnia to komunikację 
i zabija kreatywność. Wyborem coraz 
częściej staje się kontrola przesyłanych 
treści i filtrowanie tego, co zabiera naj-
więcej czasu – filmów, gier, prywat-
nej korespondencji. Z trzech miesięcy 
udaje się ocalić jakieś pięć-sześć ty-
godni.

JUSTYNA JARUSZEWSKA

Pokonani przez maszyny

  Przejechać autostopem Kanadę – od 
wschodniego do zachodniego wybrze-
ża, od stolicy Nowej Szkocji do stoli-
cy Kolumbii Brytyjskiej – to niemały 
wyczyn, jednak nie taki znów wielki, 
żeby zaraz miały o tym mówić media. 
Chyba że autostopowicz nazywa się 
HitchBOT i jest robotem.
  HitchBOT (hitchhiking robot – ro-
bot autostopowicz) jest dziełem grupy 
osób z Ontario, zajmujących się udo-
skonalaniem środków komunikacji 
elektronicznej. Skonstruowali oni wę-
drującego robota i z końcem lipca po-
zwolili mu ruszyć z Halifaksu w drogę 

nad Pacyfik. Chodziło – jak poinfor-
mowali – o eksperyment socjologicz-
ny, o reakcję kierowców na widok li-
czącego na ich uprzejmość robota na 
poboczu drogi. Ryzyko eksperymen-
tu ponosił elektroniczny wędrowiec, 
który swoim wyglądem u kresu po-
dróży zaświadczyć miał o stosunku 
ludzi do robotów. Nie wykluczano 
przy tym niebezpieczeństwa zaginię-
cia niewielkiego wzrostu podróżnika.
 Okazało się, że stosunek ludzi do ro-
botów jest bardzo przyjazny. Hitch-
BOT przebył w ciągu trzech tygodni 
trasę ponad 6000 km i 18 sierpnia 

dotarł do Victorii w świetnej formie, 
ani trochę nie poobijany.
 Kilku uchwyconych przez telewizję 
kierowców powiedziało, że zabierali 
autostopowicza z czystej życzliwości, 
bo czemu by nie podrzucić w swoim 
kierunku jazdy siedzącego przy dro-
dze robota. Jednak po cichu mówi 
się, że roboty na całym świecie, za tę 
okazaną ich kanadyjskiemu koledze 
życzliwość, planują odwzajemnić się 
człowiekowi czymś miłym. Nie bądź-
cie zatem zaskoczeni, jeśli któregoś 
dnia wasz komputer wręczy wam bu-
kiet kwiatów.

pot z pe³nym spe³nieniem naszych ma-
rzeñ. Marzenia bowiem mog¹ i spe³-
niaj¹ siê w nas i inni w gruncie rzeczy 
nie maj¹ tu zbyt wiele do powiedze-
nia. Jeœli maj¹ to znaczy, ¿e w gruncie 
rzeczy nie pracujemy nad naszymi po-
trzebami, ale nad zaspokojeniem po-
trzeb innych. Nasza aktywnoœæ mo¿e 
oczywiœcie s³u¿yæ drugim, wa¿ne jed-
nak, ¿eby to by³a nasza aktywnoœæ. 
¯ebyœmy robili to, co chcemy, co 
umiemy i co przybli¿a nas do celów, 
które s¹ zbli¿one do tego, co zawiera-
j¹ nasze marzenia. Wbrew pozorom 
mo¿emy tak dzia³aæ w ka¿dej sytua-
cji. Wa¿ne w tym przypadku to spo-
sób w jaki zdecydujemy siê planowaæ 
swoje cele. Podstawowe za³o¿enie, 
które powinniœmy braæ pod uwagê, to 
stwierdzenie, ¿e cel, do którego zamie-
rzamy d¹¿yæ, powinien byæ dobrze 
przez nas wyobra¿ony. Musimy go 
widzieæ nie tylko na zasadzie drogo-
wskazu typu „Chcê…”, ale w formie 
bardzo plastycznej prezentacji, która 
w szczegó³ach i z ró¿nych perspektyw 
pokazuje na czym nam naprawdê za-
le¿y. Pe³na œwiadomoœæ celu pozwala 
nam uzyskaæ dwie niezwykle wa¿ne 
sprawy – z jednej strony umo¿liwia 
dostrze¿enie we wszystkim, co robi-
my cz¹stki tego, co zbli¿a nas do te-
go celu, z drugiej strony umo¿liwia 
rzeteln¹ weryfikacjê celowoœci na-
szych postaw, zachowañ i podejmo-
wanych dzia³añ.  Oba te warunki s¹
bardzo pomocne w wyjœciu z opisa-
nych wy¿ej ról, które mog¹ przecie¿ 
i nas dotyczyæ, a które zamiast zbli-
¿aæ nas do spe³nienia naszych marzeñ, 
prowadz¹ nas wprost ku… kolejnej 
pora¿ce. 
 Nastêpna kwestia, to posiadane przez 
nas zasoby. Naszym podstawowym 
potencja³em jesteœmy my sami. Dob-
rze jest siebie dobrze poznaæ. Dobrze 

jest znaæ, akceptowaæ i umieæ korzys-
taæ z indywidualnych nam tylko przy-
pisanych mocnych oraz s³abych stron. 
Nasz osobisty potencja³ przek³ada siê 
w sposób oczywisty na relacje z in-
nymi i to w jaki sposób korzystamy 
z zasobów otaczaj¹cego nas œwiata. 
Po³¹czenie tych trzech rzeczy: naszych 
osobistych mo¿liwoœci, kszta³tu i cha-
rakteru naszych relacji z innymi oraz 
potencja³u wype³niaj¹cego otaczaj¹c¹ 
nas przestrzeñ stanowi wa¿ny kontekst 
dla kszta³towani naszych dzia³añ. 
Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby, 
gdyby elementem ³¹cz¹cych wszyst-
kie wymienione obszary by³ kszta³t 
naszych marzeñ. Nawet jednak, kiedy 
w mniejszym czy wiêkszym zakresie 
opisane zasoby – w szczególnoœci 
œwiat, w  którym przysz³o nam dzia-
³aæ – nie sprzyjaj¹ wprost realizacji 
naszych planów, to zawsze mo¿emy 
znaleŸæ te elementy, które mog¹ nam 
w tym pomóc. Ot, choæby dzia³ania 
czy kontakty z ludŸmi, które bêd¹ bu-
dowa³y w nas pozytywne poczucie 
wartoœci, akceptacjê tego co aktualnie 
robimy, czy to jak siebie postrzegamy. 
Oczywiœcie musimy pamiêtaæ, by 
„czarowanie” rzeczywistoœci typu 
„Och, jaki ja jestem potrzebny, mimo 
¿e wykonujê gównian¹ robotê”, nie 
zas³oni³y nam naszego rzeczywiste-
go celu, jakim jest spe³nienie zupe³nie 
innych marzeñ.
 Ka¿de zaplanowane przez nas dzia-
³anie powinno spe³niaæ kilka istotnych 
parametrów. Powinno wp³ywaæ na 
realizacjê naszych marzeñ. Nie praw-
d¹ jest, ¿e jedyn¹ skuteczn¹ drog¹ 
umo¿liwiaj¹c¹ nam dojœcie do celu, 
jest skupieni wszystkich si³ i œrodków,
by przyjêty przez siebie cel zosta³ o-
si¹gniêty. Bardzo rzadko mamy wy-
starczaj¹co du¿o mo¿liwoœci, by tak
dzia³aæ, choæ jeœli funkcjonujemy w ta-

kich w³aœnie realiach i w dodatku ro-
bimy to, co lubimy robiæ najbardziej, 
to mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy rze-
czywiœcie sporo szczêœcia. Kolejny 
warunek to w³aœnie ³¹czenie tego, co 
robimy z tym, co chcielibyœmy a jesz-
cze bardziej z tym, co lubimy robiæ. 
Teoretycznie praca na rzecz realizacji 
w³asnych marzeñ zawsze siê ³¹czy 
z tym, co siê lubi. I choæ nie zawsze 
mo¿emy robiæ to co lubimy, ale to co 
musimy, ³¹czenie naszej aktywnoœci 
ze œwiadomoœci¹ jej wp³ywu na cel do 
którego zd¹¿amy, pozwala nam du-
¿o lepiej funkcjonowaæ, ani¿eli wtedy, 
kiedy musimy robiæ rzeczy, których 
sensu czy tym bardziej powi¹zañ z na-
szym podstawowym celem nie potra-
fimy zobaczyæ. Przyk³adem mog¹ byæ 
wirtuozi, którzy w dzieciñstwie nie-
nawidzili wielogodzinnych æwiczeñ 
na instrumencie, czy m³odzi rodzice, 
którzy kochaj¹ i s¹ dumni ze swoich 
maleñstw, ale nienawidz¹ wstawaæ do 
nich w nocy. 
  Ostatni element, to bie¿¹ce potwier-
dzenie sensu. Codzienna refleksja nad 
tym, co robimy i co w zwi¹zku z tym 
uda³o nam siê dokonaæ. Potwierdza-
nie nie tylko sensu naszego dzia³ania, 
ale równie¿ wyci¹ganie optymalnych 
wniosków – czego siê nauczy³em o 
sobie, na ile bardziej pozna³em cel, do
którego zmierzam, w jakim stopniu 
bêdê móg³ lepiej korzystaæ z dostêp-
nych zasobów. Warto od czasu do cza-
su przeprowadziæ samemu ze sob¹ taki 
rachunek sumienia. Pozwala on i lepiej 
poznaæ miejsce, w którym siê aktualni 
znajdujemy, i bardziej precyzyjnie za-
planowaæ kolejne formy aktywnoœci, i 
unikaæ na przysz³oœæ dzia³añ czy osób, 
które niczemu nie s³u¿¹. Pozwala te¿ 
powiedzieæ samemu sobie „Dziêkujê. 
Radzisz sobie. Doszliœmy naprawdê 
daleko”. 
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