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Z życia i wiary
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Sięgnij po pomoc

Według Arystotelesa „prawda” to opisanie 
eywistego stanu ey. Wobec tego mówić 
prawdę to opisywać ey takimi, jakie są. Ale  
z tą prawdą nie jest tak prosto. Mówi się; „moja 
prawda”, „twoja prawda”, „cała prawda”, „ęść 
prawdy”. Ks. Józef Tischner w swojej „Historii fi-
lozofii po góralsku” wymienia jesze ty prawdy 
góralskie. Różnice te wynikają stąd, że różni ludzie 
różnie widzą eywistość. Człowiek ulega złudze-
niom zmysłowym (wzrokowym, słuchowym, itd.) 
stąd różnie widziana eywistość i różnie pe-
kazywana. Pykładem może być pedstawiona 
ilustracja.

Jedni widzą na rysunku twa starej kobiety, 
inni widzą profil młodej kobiety. Obydwa te „wi-
dzenia” są prawdą. Pekazywana prawda zależy 
od punktu widzenia.

 Ludzie różnie też pyjmują pekazywaną 
prawdę. Jeżeli jest ona niezgodna z poglądami 
osoby, której ją chcemy pekazać, będzie się ta 
osoba bronić ped jej pyjęciem. Jeśli jest dla tej 
osoby pykra, również będzie się bronić.

Jeżeli pekazujemy prawdę osobie, która ma 
utrwalone poglądy w danej rawie, pyjmie 
ją niekonienie w takiej formie, jak byśmy tego 
chcieli. Może ją też wykoystać niezgodnie z na-
szym zamiarem.

W rozmowie z łowiekiem, który ma silne 
emocjonalne nastawienie, wrogie lub pyjem-
ne, każde słowo dotyące danej osoby zyskuje 
inne zabarwienie niż to, jakie zamiealiśmy mu 
nadać. Najtrudniej jest pyjąć prawdę, o któ-
rej wiemy, ale z jakichś powodów nie chcemy 
o niej wiedzieć. Człowiek zakochany nie pyjmie 
niekoystnej prawdy o osobie, którą day uu-
ciem.

Niepyjęcie pykrej prawdy, konsekwentne 

zachowywanie się tak, jakby to, co się wydayło, 
nie miało miejsca, staje się zakłamaniem. Pyy-
ną niepyjęcia  pykrej prawdy może być to, że 
ktoś jest za słaby na jej pyjęcie, odbiera ją wte-
dy jak duże zagrożenie.

Złudzeniom podlegają nie tylko nasze zmysły, 
ale także nasza pamięć. Pamięć myli się na różne 
osoby. Zdaa się, że sądzimy, że coś peyta-
liśmy w gazecie, a w eywistości słyszeliśmy 
o tym w pracy. Albo wydaje nam się, że sami 
peżyliśmy coś, co pytrafiło się komuś innemu. 
Opowieści o faktach dawnych, kiedy jesze się 
nie urodziliśmy, są asem pekazywane pez 
nas jako zdaenia z własnego życia.

Niezależnie od tego, jak wysoko w naszej hie-
rarchii waości jest uciwość i tak kłamiemy. Po 
co kłamiemy? Aby uniknąć zagrożenia, aby lepiej 
wypaść w oach innych, aby zmylić otoenie, 
aby dodać sobie odwagi, itp. Istnieje bardzo wie-
le powodów, dla których ludzie kłamią.

Uymy się kłamać od dzieciństwa. Mama 
mówi do dziecka ( podziękuj cioci za ciasto 
i powiedz, że ci bardzo smakowało) – chociaż to 
nieprawda. Nauycielka mówi do unia: Pe-
proś Kasię i powiedz, że wcale nie myślisz, że 
jest głupia. Te kłamstwa są nagradzane- rodzice 
i nauyciele nas chwalą. Gdy dorastamy, nic się 
nie zmienia. Kobiety malują się i używają per-
fum, aby pekonać otoenie, że są ładniejsze 
i ładniej pachną niż w eywistości. Mężyźni 
kupują drogie samochody, by inni myśleli, że są 
bardzo bogaci. Kłamstwo wokół nas stało się tak 
powszechne, że pestało nas obuać. Kłamią 
wytwórcy wędlin i boków, pekonując, że to 
wyroby wędzone, chociaż nigdy nie widziały 
dymu, kłamie telewizja ( wszystkie stacje) poda-
jąc godzinę emisji filmu, mimo że w tym asie 
jesze pez 5 minut „lecą” reklamy. Py tym nikt 
z układających program nie zawraca sobie głowy 
tym, że w ten osób nie szanuje widzów. Kłamią 
politycy, obiecując ped wyborami ełnienie 
oekiwań , których nigdy nie zamieają ełnić. 
Kłamią producenci różnych wyrobów, zapewnia-
jąc o zaletach swoich wyrobów, których akurat im 
brak.

Co daje kłamstwo? Ludzie erpią radość z fak-
tu, że udało im się kogoś oszukać. Kłamstwo daje 
poucie wyższości i pewności.

Kłamstwo jest tak powszechne, 
że pestaliśmy je zauważać. 
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