
ZMIANA PARADYGMATU W POLITYCE
Od prywaty do dobra powszechnego
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Zmiany paradygmatów społecznych
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Reformacja
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Materializm naukowy, Antropocen
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Zmiana paradygmatów organizacyjnych

Paradygmat Pomarańczowy
parcie do przodu, osiągnięcia,
Więcej = lepiej, zysk, wzrost, 
innowacja. Np. firmy wielonarodowe

∞

Paradygmat Podczerwony
rodzina, zbieractwo

Paradygmat Purpurowy
plemiona

Paradygmat Czerwony
wodzostwo, stosowanie siły, 

spoiwo: lęk, np. mafia, gangi)

Paradygmat Turkusowy
organizacja – żywy organizm, 
ekosystem

Paradygmat  Zielony
Piramida, lecz upełnomocnianie, 
kultura oparta na wartościach i celu, 
organizacja – rodzina, decentralizacja

Paradygmat Bursztynowy
Hierarchia, odgórne dowodzenie i 

kontrola, rola – maska. 
Np. wojsko, KK, szkoły publiczne

aparat państwowy 
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Stary Paradygmat
Ego odseparowane – dominacja, przemoc
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Stary paradygmat – egosystem
Materializm naukowy

• Meta-przekonanie: jestem 
odseparowany od źródła.

Konsekwencja: 
1. Brak poczucia tożsamości.
2. Utrata samowładności – potrzeba 

rządzenia lub bycia  rządzonym.
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Stary Paradygmat – świat surogatów, pośredników, instytucje pośredniczące

Zamiast duchowości – religia

Zamiast samosterowności (słuchanie głosu mądrości wewnętrznej) – posłuszeństwo autorytetom 

Miast spontaniczności – maska

Oddzielenie Oddzielenie

Zamiast autonomii – prawa pośrednikówZamiast suwerenności - rządy panów 

Zamiast samouzdrawiania - chroniczne leczenie i Big Pharma



Maska – podszyte strachem zaaferowanie światem zewnętrznym
Mniej lub bardziej świadoma nieustająca pogoń za sukcesem, uznaniem, bogactwem, 
władzą, które ono daje…  Decyzje  są warunkowane światem zewnętrznym.

„Nowoczesny materializm zrodził się ze strachu./…/ Istoty, które się boją, 
to mimowolni tyrani,  fanatycy porządku, mający obsesję na punkcie 
konieczności wychowywania, dyscyplinowania ludzi i rzeczy którzy je 
otaczają, aby w każdej chwili zachować kontrolę i mieć oko na całość”. 

Rudolf Steiner



Stary Paradygmat - historyczna kołowacizna

„Każdy szef stanie się nienawistnym tyranem, jeśli mu się na to pozwoli”.
Alain (Émile-Auguste Chartier)

„Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie”
Lord John Acton
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Historyczna kołowacizna
Matrix – maszyneria do produkcji socjopatów

• Meta-przekonanie: jestem 
odseparowany od źródła.
• Człowiek - ciało. 
• Ja – odseparowane.
• Nie jestem twórcą tego, co mi

się przydarza.

Konsekwencja: 
• Brak poczucia tożsamości.
• Świat zewnętrzny jest używany do 

tego, by zapełnić poczucie braku 
tożsamości: mieć i robić.

• Utrata samowładności –
potrzeba rządzenia lub bycia  
rządzonym.

„Naszym najgłębszym lękiem jest to, że mamy nieograniczoną 

moc. Nie nasza ciemność najbardziej nas przeraża, lecz nasze 

światło”. - Nelson Mandela



Wolność to udział we władzy



Demokracja – cytaty

„Dla głupiego i dzikiego ludu potrzebne jest jarzmo, oścień i siano”.
„Duch narodu zasadza się na tym, że mała liczba osób zaprzęga do pracy wielką ilość osób,  

jest przez nich żywiona i nimi rządzi”.
Voltaire

„Powtarzam jeszcze raz, lud w kraju, który nie jest demokracją (a Francja nie może nią 
być), lud może mówić i działać wyłącznie poprzez swoich reprezentantów„.

Emmanuel-Joseph Sieyès (L’abbé Sieyès), przemowa 7 wrzesień 1789

„Zawsze byłem za wolną republiką, a nie za demokracją, która jest rządem arbitralnym, 
tyrańskim, krwawym, okrutnym i nie do zniesienia”. 

John Adams, 2 prezydent USA

„Przekleństwa, których doświadczamy wynikają z nadmiaru demokracji”.
Elbridge Gerry, wiceprezydent USA

„Podstawową funkcją rządu jest ochrona mniejszości bogatych przed większością biednych”. 
James Madison, 4 prezydent USA 



Demokracja – cytaty
"Społeczeństwo trzeba trzymać na dystans, by każdy z nas żyć mógł z dala od 
wrzawy i jazgotu ogłupiałego motłochu".
„Szeroka opinia publiczna składa się z niewiedzących i uciążliwych 
niezaangażowanych, których rola w demokracji powinna być rolą widzów a nie 
uczestników”.

Walter Lippmann

„Świadoma i naukowa manipulacja nawykami i poglądami szerokich mas jest 
ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego. /... / Ludzie, o których nigdy 
nie słyszeliśmy, kierują nami, narzucają schematy myślowe, kształtują gusty i 
podrzucają idee. I jest to w pełni logiczna droga rozwoju społeczeństwa 
demokracji”. 

Edward Bernays, Propaganda. Jak manipulować opinią w demokracji, 1928



Język narzędziem zniewolenia

Demokracja: demos - lud + krateo – rządzę

• Demokracja pośrednia: parlamentarna, przedstawicielska
• Demokracja bezpośrednia 

Oligarchia: oligos - nieliczny + arche – władza



Żyjemy w
oligarchii



Obywatel i wyborca

Obywatel jest autonomiczny (gr. autonomos – który kieruje sobą przez prawa, 
które sam ustanawia).

Wyborca jest heterogeniczny (gr. heteros – inny, nomos – prawo) który podlega 
normom, których sam nie ustanowił, prawom ustanowionym przez innych.

1. Nie jesteśmy obywatelami, jesteśmy wyborcami!

2. Tylko obywatele mogą powołać do życia demokrację z prawdziwego 
zdarzenia, zbudować siłę polityczną, w której są PRAWODAWCAMI.



Referendum?
1. Zapisy w Konstytucji są na tyle niejednoznaczne, że praktycznie jest ono trudno 

wykonalne. Np. mówi się tam o „sprawach o szczególnym znaczeniu” (art. 125). –
co to takiego? 

2. Po drugie, referendum inicjowane może być tylko przez Sejm albo Prezydenta i musi 
być na to zgoda Senatu. I tu znowu w praktyce mamy do czynienia z całym 
szeregiem obwarowań, które czynią referendum prawie fikcją. 

3. Inicjatywa Obywatelska musi również być zatwierdzona przez Sejm, więc de facto 
jest petycją i z jej praktycznością wcale nie lepiej.

REFERENDUM INICJATYWY OBYWATELSKIEJ - RIO
Funkcjonalne narzędzie - łatwe, przyjazne i przystępne dla użytkownika

1. OBYWATELE a nie sejm czy prezydent - przedstawiają polityczny dezyderat; ustalona 
ich ilość, w ustalonym czasie zbiera podpisy. Dezyderat może dotyczyć:

- abrogacji
- odstąpienia od traktatu
- modyfikacji prawnej (np. artykułu Konstytucji)
- odwołania posła 
2. Rezultat głosowania miałby moc prawną - bez zatwierdzania przez sejm czy

prezydenta.
3. RIO dotyczyłoby wszystkich poziomów terytorialnych - od gminy po UE – i  

wszystkich tematów.
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WYBORY – prywata, dobro osobiste   LOSOWANIE - dobro powszechne

1. Są gwarantem polit. bezsilności, wybierać = abdykować 
(będę suwerenem, rezygnując z suwerenności;)

2. Wybory narzucają system partyjny i służą jego 
powielaniu, wzmacnianiu piramidalnej hierarchiczności i 
walki o władzę, gdzie polityka jest uprawiana przez 
zawodowców. Mamy do czynienia z farsą wyboru i z 
klasycznym egosystemem. 

3. Kolonizacja polityki przez ekonomię (sponsor ma prawo  
wesprzeć/kupić kandydata), co sprzyja korupcji. 
Wybory wspierają prywatę a nie dobro powszechne.

4. Nie reprezentują społeczeństwa (%) i dzielą je na 
dominujących i dominowanych, oddalają od braterstwa.

5. Brak jakiejkolwiek kontroli podczas i na zakończenie 
(długiego) mandatu wyborczego. Brak przejrzystości. 
Kultura bezkarności.

6. Wybory infantylizują wyborców, obezwładniają, 
odbierają im inicjatywę, czynią z nich politycznych 
ignorantów, tumiwisizm, odwracają od dobra pwszchn.

1. Losowanie jest gwarantem suwerenności, obywatele 
mają UDZIAŁ we władzy - UCHWALAJĄ PRAWA.

2. Losowanie ucina u podstaw logikę partyjną, partie nie 
istnieją. Zwykli obywatele mają szansę uczestniczenia 
w rządach i polityka jest powierzona amatorom. 
Następuje zwrot ku inteligencji rozproszonej 
przypominającej ekosystem. 

3. Losowania nie można przekupić - w żaden sposób nie 
można pomóc finansowo kandydatowi, który zachowuje 
swoją suwerenność i służy dobru powszechnemu.  

4. Mamy rzeczywistą równość polityczną i sprawiedliwą 
reprezentację społeczeństwa. Przybliża braterstwo.

5. Ścisła kontrola przed (krótkim) mandatem, podczas 
trwania i na zakończenie. Przejrzystość procesów. 
Świadomość odpowiedzialności.

6. Losowanie emancypuje, włącza wszystkich w życie 
polityczne; nieobciążające, krótko trwające mandaty 
skierowują jednostki w kierunku dobra powszechnego.



WYBORY vs LOSOWANIE 
„Lud nie może mieć reprezentantów, ponieważ nie można mieć pewności, że nie przedłożą 
oni swojej woli nad wolę ludu i że nie zmuszą innych do posłuszeństwa rozkazom, których 

lud ani nie wydawał ani nie chciał wydać”.
Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna

„Losowanie jest zgodne z naturą demokracji. Wybory są właściwe dla arystokracji. 
Losowanie jest sposobem wyboru, który nikogo nie urazi; pozostawia każdemu 

obywatelowi rozsądną nadzieję służenia swojej ojczyźnie”.
Monteskiusz

„Wybory są arystokratyczne a nie demokratyczne: wprowadzają one element rozmyślnego 
wyboru, selekcji najlepszych obywateli – aristoi, miast rządów całego ludu”. 

Arystoteles

„Nie boję się wyborów: ludzie będą głosować tak, jak im się powie”.
Alexis de Tocqueville 



Losowanie na świecie
• 2001 - Losowanie wprowadzono w Kolumbii brytyjskiej (Kanada)
• 2006 - Ontario (Kanada)
• 2008 – Islandia; od redakcji praw aż po decyzje końcowe, lud, obywatele kierowali 

całością procesu, przedsięwzięcia.
• 2016 – Irlandia. Wybrano losowo zgromadzenie obywateli do pracy nad Konstytucją
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Zmiana Paradygmatu
Od egosystemu do ekosystemu

Turkus
Misja – jasny, szlachetny cel:
Służba, dobro powszechne

Ekosystem



Ku demokracji 
W naszych rękach



Ku demokracji – w naszych rękach
1. Zespołowa praca całego narodu nad nową DEMOKRATYCZNĄ Konstytucją - myślaną, 

deliberowaną WSPÓLNIE przez wszystkich polskich obywateli.
2. Referendum w sprawie reformy ordynacji wyborczej – wpisanie losowania do Konstytucji.
3. Wpisanie Referendum Inicjatywy Obywatelskiej (RIO) do Konstytucji.
4. Pułap zarobków dla ministrów i wysokich urzędników – średnia krajowa. 
5. Transparentność - dostęp obywateli do pełnej informacji we wszystkich dyskutowanych 

kwestiach; uspołecznienie banków.
6. Szkolnictwo - równolegle z nauką czytania i pisania wprowadzenie do szkół programów 

edukacji obywatelskiej, praktyki demokracji bezpośredniej.
7. Wprowadzenie do szkół nauczania medytacji (np. Anglia – 370 szkół mindfulness).
8. Maksymalne rozprzestrzenianie tych informacji przez media społecznościowe. By zmienić 

system musimy obudzić się z politycznego letargu, potrzeba mobilizacji wszystkich bez 
wyjątku, całego narodu, świata.

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, 
nigdy ich nie osiągnie”. 

Heraklit z Efezu



Zmiana Paradygmatu – poziom jednostki
1. Samozarządzanie. Rosnąca świadomość a z nią zaangażowanie społeczne w kierunku dobra 

powszechnego.
2. Dążenie do pełni (integrowanie ciała, umysłu i duszy).

Maska 
Pogoń za sukcesem, uznaniem, bogactwem

Decyzje  warunkowane światem zewnętrznym

Autentyczna Tożsamość
Wyrażanie swojej prawdy,

isegoria (każdy jest sygnalistą),  
służba ludzkości i światu 



Rozproszona inteligencja,
rzeczywista równość polityczna

Zmiana Paradygmatu – poziom organizacji, systemu
Od egosystemu do ekosystemu, od ja do my

Rozłam społeczeństwa na: 1% i 99%

Organizacja – żywy organizm,
demokracja bezpośrednia, 
społeczeństwo synergiczne

Organizacja – maszyna,
zależności hierarchiczne



Zmiana paradygmatu – ku inteligencji zbiorowej

„Jest możliwe, że wielość, gdy się zjednoczy może być czymś lepszym. Nie 
indywidualnie, ale zbiorowo. /…/

Bo gdzie jest wielu, każdy ma jakąś inną cnotę, jakąś inną mądrość. I kiedy się 
spotykają, to jak tłum staje się jednym mężem z wieloma stopami, wieloma 
rękami i wieloma zmysłami, tak stają się jedną osobowością pod względem 
moralnym i intelektualnym.

Dlatego konieczne jest, aby wszyscy tak samo brali udział w rządzeniu i byciu 
rządzonym”.

Arystoteles



Nowy Paradygmat w polityce
Od umysłu do serca 


