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Chwileczk´, chwileczk´, pomyÊli spostrze-
gawcza Czytelniczka (Czytelnicy sà zazwy-
czaj mniej uwa˝ni). To chyba jakieÊ nieporo-
zumienie. Przecie˝ esej ma dotyczyç umys∏u,
wi´c co u licha robi tutaj cia∏o!? Introspekcja
uczy nas, ˝e stany mentalne sà czymÊ niemate-
rialnym, pozazmys∏owym i niecielesnym
w swej istocie. Czy ktoÊ widzia∏ (dotknà∏,
obejrza∏, zmierzy∏) wyobra˝enie, myÊl, dozna-
nie czerwieni, smak pomaraƒczy? Czymkol-
wiek jest umys∏, jest czymÊ innym ni˝ cia∏o.
Poglàd ów rozwin´∏a filozofia, i to filozofia nie
byle jaka, lecz ta z najwy˝szej pó∏ki, z wielki-
mi nazwiskami na grzbietach opas∏ych ksià-
˝ek. Kartezjusz, skàdinàd wielki entuzjasta,
a nawet praktyk badaƒ nad „mechanikà cia∏a”,
bezpardonowo odar∏ istot´ ludzkà z wszyst-
kich jej atrybutów, metodà konsekwentnego
wàtpienia usunà∏ cia∏o, ruch, zmys∏y, ale jedno
pozostawi∏ nietkni´te. MyÊlenie. Umys∏. Dusz´.
„Tak znalaz∏em! Tak: to myÊlenie! Ono jedno
nie daje si´ ode mnie oddzieliç”1. A cia∏o? To
ledwie dodatek. Ma∏o przyjemna, wstydliwa
sprawa. 

Rozszczepienie cz∏owieka na cia∏o i umys∏ za-
owocowa∏o dobrze znanymi „dualizmami”:
subiektywne versus obiektywne, wiedza versus
doÊwiadczenie, rozum versus uczucia, teoria

versus praktyka, czy wreszcie werbalne versus
niewerbalne. Niektórzy twierdzà, ˝e nasze za-
mi∏owanie do dychotomii, nie tylko na gruncie
akademickich sporów, ale przede wszystkim
w codziennym ˝yciu, ma swoje ewolucyjne
uzasadnienie, poniewa˝ stanowi „drog´ na
skróty” i oszcz´dza nam intelektualnego wy-
si∏ku2. Jak˝e cz´sto zauwa˝amy, ˝e jesteÊmy
zm´czeni „psychicznie”, choç „fizycznie” czu-
jemy si´ rzeÊko, co jest przecie˝ medycznym
nonsensem. Ile˝ razy zdarza si´ nam twierdziç,
˝e samochód „chce” lub „nie chce” zapaliç,
mimo ˝e stary grat, który dawno powinniÊmy
oddaç na z∏om, na pewno nie ˝ywi ˝adnych
„pragnieƒ”. Tak jest po prostu ∏atwiej ni˝
usprawiedliwiaç spóênienie do pracy s∏owami:
„Najpierw myÊla∏em, ˝e zawieszajà si´ prze-
kaêniki odcinajàce na przyk∏ad zap∏on lub za-
silanie, po chwili jednak zda∏em sobie spraw´,
˝e chodzi o rozrusznik – ma chyba zu˝yte
szczotki lub blokuje si´ na tulejkach…”.

W omijaniu problemów zwiàzanych z cia∏em
zyska∏ kartezjanizm wp∏ywowego sojusznika
w postaci antynaturalistycznej humanistyki.
W drugiej po∏owie minionego stulecia na filo-
zoficznych salonach rozgoÊci∏ si´ postmoder-
nizm i, niczym grzyby po deszczu, zacz´∏y si´
pojawiaç kolejne opisy cia∏a jako czysto kultu-
rowego artefaktu. PoÊwiadczajà to kilometry
ksi´garskich pó∏ek z tytu∏ami w rodzaju: Histo-
ria…, dope∏nianymi nazwami dowolnych narzà-
dów. OczywiÊcie w wielu wypadkach by∏y to
opisy literacko urokliwe, a dla czytelników
zafascynowanych historià poznawczo warto-
Êciowe, niemniej do problematyki umys∏u – wy-
magajàcej twórczego po∏àczenia perspektywy
humanistycznej i przyrodoznawczej – wnoszà-
ce raczej niewiele. 
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Przekonania separujàce cia∏o 
od umys∏u nale˝à 
do filozoficznej prehistorii.
Kartezjaƒskie odkrycie, 
˝e istotà ludzkiej natury 
jest nieska˝one cielesnoÊcià
czyste myÊlenie, okaza∏o si´
introspekcyjnà iluzjà.

1 Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii,
Warszawa 1958, s. 34. 

2 Dunbar R., Ilu przyjació∏ potrzebuje cz∏owiek?,
Kraków 2010, s. 212. 
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Cia∏o znalaz∏o si´ w tarapatach. Naukowcy,
nie zdajàc sobie zazwyczaj sprawy z tego, i˝
pozostajà niewolnikami odprysków koncepcji
dualistycznej, wnikliwie badali, co si´ dzieje
w mózgu, uznajàc, ˝e takie podejÊcie jest naj-
zupe∏niej wystarczajàce. Z kolei humaniÊci za-
pisywali tysiàce stronic, roztrzàsajàc coraz bar-
dziej oderwane od biologii aspekty cielesnoÊci,
gnajàc na oÊlep w wirtualne przestrzenie kultu-
rowego konstruktywizmu. Na szcz´Êcie wie-
dza nie znosi stagnacji. Po latach tu∏aczki post-
modernistycznymi bezdro˝ami, wyrugowane
z filozofii umys∏u i badaƒ nad mózgiem, cia∏o
wróci∏o do ∏ask. Sta∏o si´ to dzi´ki interdyscy-
plinarnym projektom rozwijanym na gruncie
nauk kognitywnych.

Powszechnie wiadomo, ˝e umys∏ ludzki ko-
rzysta z wielu reprezentacji otaczajàcego
Êwiata. Widzimy, s∏yszymy, dotykamy, wà-
chamy. D∏ugo uwa˝ano, ˝e mózg jest samo-
wystarczalny w generowaniu i u˝ywaniu
tych reprezentacji. Stàd ∏atwoÊç, z jakà przy-
chodzi∏o naukowcom metaforyczne umieszcza-
nie mózgu/umys∏u w naczyniu wype∏nionym
syntetycznà od˝ywkà (pomys∏ wykorzystany
przez twórców Matrixa to filozoficzna idea
z gigantycznie d∏ugà brodà, znana pod nazwà
solipsyzmu, której nowoczesnà wersj´ przed-
stawi∏ na poczàtku lat 80. minionego wieku
Hilary Putnam3) lub porównywanie go do ma-
szyn liczàcych. To drugie wywo∏ywa∏o szcze-
gólnie mi∏y dreszczyk zwiàzany z optymistycz-
nym przewidywaniem, ˝e ju˝ niebawem uda
si´ zaprojektowaç i zbudowaç sztuczny obiekt
obdarzony inteligencjà z prawdziwego znacze-
nia, czyli nieodró˝nialnà od ludzkiej. Sprawa
okaza∏a si´ trudniejsza, ni˝ sàdzono. Badacze
zauwa˝yli, i˝ wi´kszoÊç naszych codziennych
czynnoÊci mo˝liwa jest przede wszystkim
dzi´ki temu, ˝e umys∏ znacznà cz´Êç procesów
poznawczych zleca cia∏u. Co wi´cej, wiemy
ju˝ dzisiaj, ˝e cia∏o to nie zamyka si´ wy∏àcz-

nie w swoich fizycznych granicach, wyznaczo-
nych pow∏okà skóry. Reprezentacja cia∏a ma
zdumiewajàce wprost mo˝liwoÊci ekspansji.
Dzi´ki temu mo˝emy, nie dotykajàc nawet
dziecka, wywo∏aç u niego salwy Êmiechu, uda-
jàc ∏askotanie, czy umiej´tnie kierowaç autem
lub kajakiem, przenoszàc czucie naszych ràk
na kraw´dzie karoserii czy koƒcówki wiose∏.
Ta sama plastycznoÊç pozwala osobom niewi-
dzàcym czuç Êwiat na koƒcu swojej laski,
a osobom z amputowanymi koƒczynami zinte-
growaç protezy z resztà swego cia∏a. Funda-
mentalnà zmian´ podejÊcia okreÊla si´ dziÊ
w naukach kognitywnych „zwrotem ciele-
snym” (bodily turn). UcieleÊnienie umys∏u,
czyli uwzgl´dnianie aktywnej roli cia∏a w pro-
cesach poznawczych, sta∏o si´ tym samym
standardem w nauce i wyznaczy∏o nowe ba-
dawcze trendy. 

Jak ka˝dy nowy pomys∏, równie˝ „poznanie
ucieleÊnione” ma swoich prekursorów. Prace
filozofów, takich jak Husserl, Heidegger,
Merleau-Ponty, a tak˝e psychologów, takich
jak Wygotski, Piaget i Gibson, wskazujà bar-
dzo wyraênie na narastajàcà ÊwiadomoÊç pro-
blemu ucieleÊnienia i potrzeb´ w∏àczenia tych
zagadnieƒ do rozwa˝aƒ nad umys∏em. Przez
ca∏e lata nie by∏y to wszak˝e idee dominujàce.
Zaczynem nowej perspektywy badawczej sta∏
si´ natomiast maria˝ nauk kognitywnych z ro-
botykà. Dzi´ki wsparciu wiedzy in˝ynierskiej
intuicje filozofów i psychologów zyska∏y mo˝-
liwoÊç empirycznego potwierdzenia. Tym sa-
mym wiedz´ o ucieleÊnieniu zacz´to stosowaç
do rozwiàzywania konkretnych problemów,
tak˝e w obszarach innych nauk ni˝ sztuczna
inteligencja. Interesujàcym przyk∏adem jest tu-
taj model rozwoju podstawowych umiej´tno-
Êci ruchowych u dzieci. Jego autorki, Linda B.
Smith i Esther Thelen, g∏oszà Êmia∏à hipotez´4.
Nie tylko, jak dawno temu czyni∏ to Piaget,
przyjmujà one za∏o˝enie o fundamentalnej roli
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aktywnoÊci ruchowej dziecka dla rozwoju
g∏ównych funkcji poznawczych, ale tak˝e
uznajà interakcj´ pomi´dzy organizmem a Êro-
dowiskiem za nowy sposób definiowania umy-
s∏u – tak˝e w wypadku doros∏ych. 

Szczególnie wyraênie donios∏oÊç problematy-
ki ucieleÊnienia widaç na przyk∏adzie badaƒ
nad percepcjà. W wi´kszoÊci tradycyjnych teo-
rii jest ona traktowana jako zjawisko autono-
miczne, niezale˝ne od Êrodowiska i cielesnego
wyposa˝enia organizmu. Krótko mówiàc, cia∏o
i Êrodowisko to czynniki drugorz´dne. Podej-
Êcie takie dominowa∏o jeszcze w latach 90. XX
wieku, lecz obecnie sytuacja radykalnie si´
zmieni∏a. Uznano, ˝e percepcja to nabyta
w drodze ewolucji sprawnoÊç organizmu, pole-
gajàca na rozpoznawaniu obiektów z otoczenia.
Badajàc jà, nie mo˝na abstrahowaç od cia∏a, bo
stanowi ono biologiczne wyposa˝enie organi-
zmu, które pomaga mu w walce o przetrwanie.
To, jakie wra˝enia powstajà w procesie per-
cepcji, zale˝y wprost od wyposa˝enia cielesne-
go. Nie ma wra˝eƒ czystych, ka˝de uwik∏ane
jest w cia∏o. Ju˝ Merleau-Ponty w swojej s∏yn-
nej Fenomenologii percepcji z 1945 roku poda∏
w wàtpliwoÊç klasyczne podejÊcie, w ramach
którego badanie percepcji rozpoczyna si´ od
analizy wra˝eƒ. Bo przecie˝ ka˝de wra˝enie
zakotwiczone jest w motorycznej cielesnoÊci,
w zdolnoÊci cia∏a do poruszania si´. Wra˝enie,
a dalej spostrze˝enie, jest wi´c uprzednio przy-
gotowane w cielesnoÊci tego, który spostrzega. 

W zwiàzku z powy˝szym cia∏o sta∏o si´ swo-
istym „narz´dziem umys∏u”. Postawiono za-

tem intrygujàce pytanie: jak poznajemy owo
narz´dzie? Prawie 200 lat temu Charles Bell
zastanawia∏ si´, dlaczego budzàc si´ rano, zna-
my pozycj´ naszych koƒczyn. Niemo˝liwe,
byÊmy pami´tali to, jak si´ po∏o˝yliÊmy. Ist-
nieje zatem jakaÊ, nie do koƒca uÊwiadomiona,
wiedza o ciele. 

Mimo ˝e pewne intuicje w tej kwestii odnaleêç
mo˝na ju˝ w XIX-wiecznej literaturze psycho-
logicznej, dopiero w roku 2005 filozof Shaun
Gallagher wprowadzi∏ odró˝nienie schematu
cia∏a od jego obrazu5. Na czym polega ró˝nica?
System reprezentacji, jaki stanowi obraz cia∏a,
sk∏ada si´ z trzech podstawowych wymiarów.
Sà to: wymiar percepcyjny (body percept),
wymiar poj´ciowy (body concept) i wymiar
emocjonalny (body affect). Na obraz cia∏a
sk∏adajà si´ zatem doÊwiadczenia, które odno-
szà si´ do cia∏a w∏asnego perceptora, tak na po-
ziomie wiedzy o ciele, jak i emocji z nim zwià-
zanych. O ile wymiar poj´ciowy i emocjonalny
wymagajà Êwiadomego dost´pu do obrazu cia∏a,
o tyle wymiar percepcyjny mo˝e, w okreÊlonych
wypadkach, byç realizowany przy niewielkim
udziale ÊwiadomoÊci. Wydaje si´ zresztà, ˝e
pe∏ny zakres cia∏a w∏asnego, w wymiarze per-
cepcyjnym, realizowany jest bardzo rzadko,
najcz´Êciej w sytuacjach granicznych, kiedy
odczuwamy ból, zm´czenie albo gdy upra-
wiamy seks. W innych okolicznoÊciach wie-
dza o ciele jest zazwyczaj transparentna. Jest
to sytuacja podobna do spostrzegania dobrze
znanej sceny wzrokowej. Kiedy wchodz´ do
swojego pokoju, nie musz´ dok∏adnie analizo-
waç ca∏ego widzianego obrazu, bo jeden rzut
oka wystarczy, abym stwierdzi∏, czy wszystko
jest na swoim miejscu. Dopiero stwierdzenie,
˝e coÊ si´ zmieni∏o (ukochana ma∏˝onka posta-
nowi∏a uporzàdkowaç stert´ papierów na biur-
ku i teraz nie mam poj´cia, gdzie podzia∏ si´
ostatni rozdzia∏ mojego doktoratu), sprawia, i˝
zaczynam dok∏adnà analiz´. Podobny proces

411375 g myÊli
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3 Putnam H., Mózgi w naczyniu, [w:] Wiele twarzy
realizmu i inne eseje, Warszawa 1998, s. 295–334. 

4 Thelen E., Smith L.B., Dynamic systems theories,
[w:] Damon W., Lerner R. (red.), Handbook of Child
Psychology, New York 2006, s. 258–312. 

5 Zob. Gallagher S., How the Body Shapes the Mind,
Oxford 2005. 
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zachodzi w wypadku percepcji cia∏a. Nie musz´
anga˝owaç Êwiadomej kontroli, bo jest ono dla
mnie dobrze znanà „scenà”. Dopiero wykrycie
zmian w obrazie cia∏a lub koniecznoÊç niestan-
dardowego dzia∏ania wymuszajà zwi´kszenie
udzia∏u ÊwiadomoÊci w percepcji cia∏a. Kiedy
poczàtkujàcy tancerz koncentruje uwag´ na
w∏aÊciwym ustawieniu stopy w sekwencji kro-
ków, ten aspekt spostrzegania cia∏a zostaje
z pewnoÊcià uÊwiadomiony. Im wy˝szy po-
ziom zaawansowania, tym bardziej owo spo-
strze˝enie przesuwaç si´ b´dzie na margines
ÊwiadomoÊci w wypadku eksperta zapewne
w ogóle nie anga˝ujàc uwagi. Nawet jednak
dla mistrza sztuki tanecznej dost´p do percep-
cyjnego wymiaru obrazu cia∏a b´dzie wy∏àcz-
nie wybiórczy. Przy koncentracji uwagi na
w∏aÊciwym u∏o˝eniu jednej ze stóp u∏o˝enie
drugiej stopy bàdê pozycja nogi wcale nie zo-
stanà w∏àczone w pole przytomnego spostrze-
gania. A przecie˝ wiedza o jej po∏o˝eniu stano-
wi istotny czynnik umo˝liwiajàcy skuteczne
wykonanie sekwencji ruchu. 

CzymÊ innymi od obrazu cia∏a jest zestaw re-
prezentacji zwany jego schematem. To warunek
dost´pu do programów ruchowych organizmu.
W tym sensie schemat cia∏a nie jest rezultatem
jakiegokolwiek procesu percepcji, lecz jedynie
jego etapem. Kszta∏tuje si´ on w rozwoju
osobniczym, poczàwszy od ˝ycia p∏odowego,
i podlega przekszta∏ceniom w ciàgu ca∏ego na-
szego ˝ycia. To swoiste „cielesne ramy”, pe-
wien „przedustawny” porzàdek, warunkujàcy
wiele dzia∏aƒ poznawczych i motorycznych.
Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e schemat cia∏a stano-
wi jego reprezentacj´ neuronalnà, podczas gdy
obraz cia∏a – jego reprezentacj´ mentalnà, nad-
budowanà na tej pierwszej. 

Badania nad schematem i obrazem cia∏a po-
twierdzajà dysocjacj´ obu reprezentacji. Naj-
wyraêniej widaç to na przyk∏adzie pacjentów

I.W. i G.L., którzy w wyniku neuropatii utraci-
li zmys∏ dotyku i propriocepcj´, czyli zmys∏ re-
jestrujàcy u∏o˝enie cz´Êci w∏asnego cia∏a6.
W obu wypadkach zachowane zosta∏y po-
znawcze reprezentacje w postaci obrazu cia∏a,
lecz utrata propriocepcji uniemo˝liwia∏a aktu-
alizacj´ schematu, wskutek czego pacjenci
utracili realizowanà normalnie bez udzia∏u
ÊwiadomoÊci kontrol´ nad swoim cia∏em. Kie-
dy k∏uto ich w ró˝ne cz´Êci cia∏a, potrafili na
diagramie przedstawiajàcym ludzkie cia∏o
wskazaç miejsce stymulacji, ale nie potrafili
go wskazaç na w∏asnym ciele. 

O donios∏ej roli cia∏a dla sprawnego dzia∏ania
umys∏u przekonujà te˝ inne przypadki klinicz-
ne. To fascynujàce, ale zarazem tragiczne sytu-
acje, kiedy ÊwiadomoÊç cia∏a staje si´ tak silna,
˝e uniemo˝liwia normalne funkcjonowanie
umys∏u, lub gdy kontakt umys∏u z cia∏em zo-
staje ca∏kowicie zerwany. Pierwsza z opisa-
nych sytuacji ma niekiedy miejsce w bardzo
ci´˝kim przebiegu depresji i mo˝na jà okreÊliç
mianem bry∏owacenia umys∏u; w drugim wy-
padku, cz´stym w przebiegu schizofrenii, ma-
my do czynienia ze zjawiskiem okreÊlanym
mianem umys∏u odcieleÊnionego7. Bry∏owace-
nie umys∏u, czyli ograniczenie wszelkich funk-
cji do poziomu niezwykle silnie odczuwanej
cielesnoÊci, uniemo˝liwia przekroczenie bry∏y
cia∏a, blokuje zwrot ku obiektom z otoczenia,
zamra˝a reakcj´ na bodêce. Umys∏ zostaje jak
gdyby uwi´ziony w platoƒskiej jaskini, zerwa-
ny zostaje tak zwany ∏uk intencjonalny, który
w normalnych warunkach ∏àczy podmiot
z przedmiotami czy zjawiskami z jego otocze-
nia. U˝ywajàc j´zyka fenomenologii, powie-

42 5

6 Cole J., Pride and a daily marathon, London–Boston
1991. 

7 Fuchs T., Corporealized and disembodied minds, 
„Philosophy, Psychiatry & Psychology” 12/2005, s.
95–107. 
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my, ˝e zewn´trzne przedmioty intencjonalne
stajà si´ obecnie niedost´pne dla podmiotu.
Jedynym przedmiotem intencjonalnym jest
w∏asne cia∏o. PrzezroczystoÊç cia∏a zostaje
w tym wypadku zastàpiona wszechogarniajàcà
i dominujàcà jego obecnoÊcià. 

Z kolei u schizofreników mamy niekiedy do
czynienia z sytuacjà odwrotnà. Tutaj, przeciw-
nie ani˝eli u chorych na depresj´, ÊwiadomoÊç
w∏asnego cia∏a podlega ca∏kowitej degradacji.
Podmiot traci nad nim mo˝liwoÊç kontroli,
gdy˝ nie odczuwa go jako swojego, utracone
zostaje poczucie przynale˝noÊci cia∏a do umy-
s∏u, jak równie˝ kontrola nad tym, co si´ z tym
cia∏em dzieje. 

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ percepcja w∏asnego cia∏a,
pomimo ˝e lokuje si´ na kraw´dzi Êwiadomo-
Êci, stanowi istotny czynnik kszta∏towania si´
samoÊwiadomoÊci. Wiedza bowiem o w∏a-
snym ciele umo˝liwia integracj´ podmiotu
z otoczeniem. Prawid∏owo funkcjonujàcy
schemat pozwala nie tylko lokowaç cia∏o
wzgl´dem obiektów percepcji, ale tak˝e orga-
nizowaç przestrzeƒ wokó∏ cia∏a ze wzgl´du na
nie samo. Wbrew przekonaniu Kartezjusza,
cia∏o stanowi tak˝e centrum „Ja”. Aby zrozu-
mieç donios∏oÊç tego faktu, odwo∏ajmy si´ raz
jeszcze do historii pacjenta I.W. Wzrokowa
propriocepcja, którà dla zrównowa˝enia defi-
cytów schematu cia∏a pos∏ugiwa∏ si´ I.W.,
by∏a procesem niezwykle zajmujàcym i wyczer-
pujàcym dla organizmu. Wymaga∏a wzmo˝o-
nej uwagi i powa˝nie obcià˝a∏a mo˝liwoÊci
obliczeniowe systemu nerwowego. Choç wy-
daje si´ to niezwyk∏e, I.W. du˝o lepiej ani˝eli
spacer, podczas którego wzrokowa proprio-
cepcja pracowa∏a na najwy˝szych obrotach,
znosi∏ jazd´ samochodem. Dzia∏o si´ tak, po-
niewa˝ podczas prowadzenia auta znacznie
mniejsza cz´Êç cia∏a musia∏a podlegaç kontro-
li. W odró˝nieniu od spaceru, gdzie koordyna-

cji podlegaç musia∏o ca∏e cia∏o, podczas jazdy
samochodem kontroli wymaga∏y tylko r´ce.
W zwiàzku z tym I.W. mia∏ samochód specjal-
nie przystosowany do jego potrzeb – wszystkie
przyrzàdy niezb´dne do prowadzenia pojazdu
by∏y obs∏ugiwane za pomocà ràk. Jest jednak
i inny, znacznie wa˝niejszy aspekt tej sytuacji.
I.W., dzi´ki umieszczeniu swego cia∏a w obr´bie
przestrzeni samochodu, zyskiwa∏ szczególne-
go rodzaju poczucie bezpieczeƒstwa, znikajà-
ce, gdy znajdowa∏ si´ w przestrzeni otwartej.
Bariera w postaci Êcian auta eliminowa∏a wy-
magajàce nieustannej kontroli przypadkowe
bodêce w postaci uderzeƒ, potràceƒ, muÊni´ç,
wywo∏anych kontaktem z innymi ludêmi.
W normalnych warunkach tego typu bodêce
podlegajà bie˝àcej kontroli schematu cia∏a.
Kiedy brakuje dost´pu do aktualnej informacji
tego rodzaju, wspomniana powy˝ej przypad-
kowa stymulacja dotykowa wià˝e si´ ze znacz-
nym obcià˝eniem tak uwagi, jak i emocji. 

W Êwietle przytoczonych badaƒ widaç wyraê-
nie, ˝e przekonania separujàce cia∏o od umys∏u
nale˝à do filozoficznej prehistorii. Kartezjaƒ-
skie odkrycie, ˝e istotà ludzkiej natury jest nie-
ska˝one cielesnoÊcià czyste myÊlenie, okaza∏o
si´ introspekcyjnà iluzjà. Wiele wskazuje na
to, ˝e jesteÊmy na dobrej drodze, aby odrzuciç
zbutwia∏y balast intelektualnej tradycji i przy-
wróciç umys∏owi substancjalnà jednorodnoÊç.
Czas poka˝e, jak daleko zaw´drujemy w tej
podró˝y… 
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