Spis treści
Oświadczenia współautorów i autora

15

Podziękowania

16

Poznaj przyszłość by przetrwać

19

Wprowadzenie – wizja autora

System odnośników i konwencje użyte w książce 39
Kluczowe prawidła

Najważniejsze pojęcia tej książki skondensowane
do trzech stron tekstu

41

Część I
Rozpoznawanie wzorców
To nie tak, jak nam się wydaje
Wstęp Roberta Gwiazdowskiego

47

Temat I. Zostań Świętym Mężem
Inspiracja. Święci Mężowie starożytnych Chin
Jak mistrzowie dostrajają się do biegu zdarzeń

77
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Jak patrzą na świat Mistrzowie Wojowania?
Wizja prawideł oddziaływania na bieg rzeczy

84

Czy prawdziwa AI będzie taoistycznym
mistykiem?

100

Przyczynowość i losowość

108

Cykl OODA i chińska doktryna wuwei

Prawa rządzące światem i naszym życiem oraz ich
postrzeganie
Tomasz Witkowski

Poczucie kontroli – od kołyski, po grób

121

Instrumentarium Świętego Męża

131

Bezradność i determinacja oraz sposoby ich powstawania
Koncepcje i pojęcia jako narzędzia oddziaływania na świat

Temat II. Rozpoznawanie wzorców
i prawidłowości
Inspiracja. Czego miarą jest iloraz inteligencji?
O rozpoznawaniu wzorców

143

Postrzeganie związków przyczynowo-skutkowych 155
Co jeśli związki przyczynowo-skutkowe
nie są najważniejsze?

„Wszyscy jesteśmy sprytni”		

Pobudzanie ciekawości poznawczej i praca detektywów
oraz szpiegów

160

Temat III. Na tropie reguł i wyjątków
Asysta inspiracyjna

Wywiad z Garym Flandro o matematyce,
inżynierii i fantastyce naukowej
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Prawa natury ludzkiej tajemnicą wojskową

181

Matematyką zbudowany świat

193

Zaćmienie na krańcu świata

199

Nauka i metoda naukowa

202

Świat – myśl – język

212

Poznanie prawideł rzeczy i zdarzeń narzędziem zwycięstwa
Matematyka jako narzędzie budowania zdolności
predykcyjnych
Potwierdzenie eksperymentalne

Poznawanie świata metodami racjonalnymi
Modele umysłowe świata tworzone za pomocą
idei i języka

Doktor Ignaz Semmelweis walczy z bakteriami 223
i małpoludami
Przeszkody instytucjonalne i osobowościowe na drodze postępu

Temat IV. Natura ludzka i dominacja
Wszyscyśmy fetyszystami i ćpunami

231

Kolorowe naklejeczki i zdrajca Benedict Arnold

255

Prawodawcy oraz arbitrzy Dobra i Zła

267

Prawo do nazywania świata

275

Fetysze dominacyjne – walka o status i dawkę hormonów
motorem ludzkiej aktywności

Zarządzanie przepływem szacunku jako instrument
optymalizacji homeostazy w organizacjach
Kluczowy atrybut legitymizacji władzy

Kluczowa możność narracyjna dzierżącego władzę
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Część II
Powodowanie homeostatami
Temat V
Interakcja ze środowiskiem
Systemy, homeostaty i Droga Środka

287

Świadomość sytuacyjna

301

Wiedzieć wcześniej.

309

Działanie optymalne nie jest optymalne

314

Jak myśleć systemami? – wizja

Sposoby osiągania przewagi informacyjnej
Przewaga informacyjna faktycznego zwycięzcy bitwy
pod Waterloo
O nieprzewidywalności, a przy okazji o pożytkach
z bycia głupcem

Temat VI
Kulturowe formatowanie umysłu
Samoudomowienie homo sapiens

321

Co w nas siedzi i nie wyjdzie

328

Formatowanie cywilizacyjne

330

Kopiuj aby być kopiowanym

343

Stany Zjednoczone Państwem Środka?

348

Jak przekształcamy i udoskonalamy samych siebie
Kazus niekompatybilności kulturowego formatowania
percepcji
Czy nasza tożsamość kulturowa jest nam dana
raz na zawsze?
Projekty cywilizacyjne oraz ich atrakcyjność
Prestiż głównego źródła cywilizacji
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Temat VII
Parametry kultury i ewolucja kulturowa
Ręką drugich synów

355

„Patologie” japońskiej kultury biznesowej

363

Chrześcijański projekt cywilizacyjny

377

Prymatolog najlepszym trenerem koszykarzy

399

Zaufanie: prawdziwy smar do osi tego świata

404

Asabijja czyli solidarność grupowa

417

Wojny są potrzebne. Ale nie byle jakie wojny!

435

Inspiracja. Primogenitura praźródłem siły
Imperium Brytyjskiego
Jak osiągać kolektywne cele, a czasem wręcz przeciwnie
Jak chrześcijańska inżynieria społeczna stworzyła Europę
Sztuka balansowania skłonnością do egoizmu
Zaufanie do obcych jako kluczowy parametr
środowiska funkcjonowania grup ludzkich
Solidarność grupowa i parametry zdolności
kolektywnego osiągania celów
Kooperacja wewnątrzgrupowa jako parametr doboru
naturalnego w ewolucji kulturowej

Temat VIII
Wojny Świętych Mężów
Czy wszyscy jesteśmy degeneres?

457

‘Wojna’ i ‘zwycięstwo’ jako nieporozumienia
koncepcyjne

471

Parametry ducha przyszłych zwycięzców i przegranych

Rekonceptualizacja pojęcia ‘zwycięstwa’ oraz
uwagi o maskowaniu oddziaływań
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Wojny poniżejprogowe i wojna każdego z każdym 482
‘Wojna’ jako nieporozumienie koncepcyjne – przegląd pojęć

Wojna sześciodniowa

496

Władcy narracji we władzy narracji

503

Weapons of mass distraction

509

„Mass formation psychosis”

513

Mit mobilizujący

526

Kłamstwa założycielskie

531

Budowanie potencjału rewolucyjnego

543

Marks była kobietą

549

„Mam fobiofobię, ratunku!”

561

Perypetie z rozliczalnością i przypisaniem sprawstwa
Felieton o budowaniu narracji geopolitycznej
Niepokojąco znajome prawidła propagandy wojennej
Zbiorowe złudzenia i ich kreowanie
Jak stworzyć wolę kolektywnego działania
Przykłady ideologii usprawiedliwiającej przemoc
Felieton o współczesnym zjawisku kultury bycia ofiarą
Felieton o filozofii sekt i naturze rewolucji
Felieton o filozofii przemocy „w słusznej sprawie”

Temat IX
Jak myślą imperia
Predykcja „Jackie” Fishera

565

Siły i kontrsiły

567

Żywioł obdarzonych Wolą

571

Wizja. Prawidła przetrwania imperium
Prawidła niewidzialnych mechanizmów
Impresja o prawidłach historii
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Cykle życiowe imperiów i cywilizacji

577

Pancerniki, wieżowce i inne symbole falliczne

583

Czy Rzymianie wiedzieli, że ich imperium upada?

584

Powstanie Doliny Krzemowej

593

Partnerstwo prywatno-publiczne

611

Prawidła historii

Prestiż w świecie homeostatów geopolitycznych
Jak rozpoznawać symptomy upadku

Synergie przełomów technologicznych
Optymalizacja motywacji na poziomie
instytucji państwowych

Temat X
Parametry homeostatów geopolitycznych
Drewniana przestrzeń decyzyjna morskich
imperiów

623

„Przyprawa musi płynąć”

632

Dziewięć niezjedzonych posiłków

642

Kanał Sueski i krwawe spotkanie dwóch epok

651

Kolej w wojnie francusko-pruskiej

667

Geopolityczne troski Stanów Zjednoczonych

677

Geopolityka z punktu widzenia cieśli okrętowego

Imperia i energia oraz epizody historii Kanału Sueskiego
Zdolność produkcji żywności: kluczowy parametr
przetrwania
Rola technologii w wojnach
Organizacja jest wszystkim

Kuba i najbardziej produktywny obszar planety Ziemia
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Temat XI
Jak zbudować i zniszczyć cywilizację
Pulsujące mateczniki cywilizacji

689

Pruski projekt cywilizacyjny

694

Potrzeba cywilizacji by wychować Einsteina

711

Jak niszczyć cywilizację

721

Czy wyrwiemy się z cyklu cywilizacyjnego

735

Posłowie

743

Prawidła trwania cywilizacji i imperiów

Mechanizm powstania niemieckiego projektu imperialnego
Parametry procesu produkcji geniuszów

Mini-poradnik dla Niszczyciela Imperiów
Zakończenie ku pokrzepieniu serc

Aneks
Wyjaśnienie elementów symbolicznych

746

Alfabetyczny indeks kluczowych pojęć

747

Spis ramek specjalistycznych

748

Indeks kluczowych prawideł

749

Bibliografia

755
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760
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