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ako kreatury (stworzenia) organiczne – ludzie, mamy chyba jako jedyne stworzenia 
na Ziemi–Matce dar myślenia i dar uczuć wyższych. Jako wybrańcy myślimy i 
dlatego jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę ze swojego bytu – jestestwa. Jako jedyni, 
mamy nieograniczony niczym, oprócz umysłu, dar tworzenia; mamy dar 

niekończącej się wyobraźni.  
Taka refleksja musi prowadzić każdego z nas do wniosku, że jego byt i byt innych stworzeń 
tworzy pewien sens istnienia. Istnienie więc każdego człowieka, to zamierzony zamysł Boga 
rozumianego jako Stwórcę. Nie wydaje się możliwe, by Stwórca działał bezmyślnie czy 
bezwolnie. Tworząc Świat, a nawet Wszechświat stworzył pewne prawa i reguły; pewne 
zasady w celu jego przetrwania. Trwanie więc Świata i Wszechświata jest w tym 
rozumowaniu determinantą.  
 
Podstawowym prawem natury jest przetrwanie.   
 
Wszystkie stworzenia żywe mają jakby wszczepiony kod – instynkt zachowania gatunku. W 
organizmach ożywionych rolę tę spełnia popęd, czyli określona, nieokiełznana w pewnym 
sensie, żądza. U ludzi dodatkowo dochodzi element metafizyczny zauroczenia – miłości do 
partnera, czyli jakby niezmierzona chęć bycia z partnerem razem.  
   
Jako ludzie, nie mamy wpływu na to jak nas Stwórca zaplanował. Możemy się domyślać, że 
zrobił to w sposób świadomy i celowy. Nie wydaje się możliwe, żeby Bóg mógł zrobić coś 
niedoskonałego, jakiś bubel. Każde więc stworzenie, w tym człowiek jest pewną 
doskonałością bytu; jest doskonałością istotności i celowości. Zastanawiamy się nad tym od 
strony efektu; nie znamy do końca przyczyny ani celu. 
 
Wydaje się, że człowiek, by przeżyć do okresu rozrodczego, a jednocześnie by móc utrzymać 
się samodzielnie musi posiąść określoną wiedzę i umiejętności. Jednocześnie przez kilka, 
kilkanaście lat jest całkowicie uzależniony od naturalnych rodziców lub opiekunów. W 
wieku niemowlęcym i dziecięcym kształtuje się nasza fizyczność, nasz wygląd, nasz fizyczny 
kościec. Kształtuje się też nasza świadomość, nasz intelekt, nasz umysł.  Celem naturalnym 
wykształcania się dorosłego ciała człowieka jest dojrzałość płciowa, w celu prokreacji – 
przedłużenia gatunku, a jednocześnie dojrzałość do samodzielnego życia i wychowania 
potomstwa. 
 
Człowiek jest stworzeniem stadnym. W grupie może realizować swoje predyspozycje 
naturalne i wyuczone (nazywane potocznie „powołaniem”).  Życie „pustelnicze” traktowane 
jest jako coś nienaturalnego, nieużytecznego, zmarnowanego społecznie (Vae soli!).    
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Od dawna człowiek zauważył, że na Ziemi obowiązują określone prawa naturalne związane 
z bytem i prawa naturalne związane ze świadomością. Głód, pragnienie, dbałość o zdrowie - 
to prawa naturalne dotyczące bytu. Uczciwość, prawość, lojalność, prawdomówność - to 
prawa naturalne dotyczące świadomości (moralności); człowiek w sposób naturalny czuje, 
co jest słuszne, a co niegodziwe; ma swoiste: poczucie. Skąd to się bierze?  
 
Jak się zdaje, myśląc logicznie, nie mógł Bóg zostawić człowieka, czy innego stworzenia bez 
instynktu samozachowawczego. Generalnie instynkt ten polega na tym, by unikać 
niebezpieczeństw i żyć (polować - pracować) bezpiecznie. Coś, co jest niebezpieczne, nie jest 
zgodne z naturalnym prawem przedłużenia gatunku i wychowania potomstwa. Należy więc 
żyć zgodnie z naturą: bezpiecznie, zgodnie z prawami naturalnymi.  
 
Dość szybko człowiek doszedł do wniosku, że wspólne, społeczne życie jest łatwiejsze. 
Nastąpił więc społeczny podział pracy. Nadeszły, więc czasy, najpierw niewielu interakcji 
(kontaktów międzyludzkich) plemiennych, aż do licznych interakcji w społeczeństwie 
cywilizowanym.  Wysyłając pocztę, jadąc taksówką czy pociągiem itd., mamy do czynienia z 
określonymi osobami, wykonującymi określone zawody w ramach społecznego podziału 
pracy. 
 
Po to uczymy się kierować samochodem, by jeździć bezpiecznie. Bezpiecznie, oznacza nie 
wyrządzić sobie i innym krzywdy. Całe nasze wychowanie winno przygotować nas do życia 
bezpiecznego, by nie wyrządzić sobie i innym krzywdy. By tak było, oprócz naszej tężyzny 
fizycznej – sprawności fizycznej, pojawiają się zasady wiary, moralności, etyki – rozumiane 
jako „sprawność moralna”.  Chodzi o to, by żyć w sposób nie wyrządzający innym krzywdy, 
a tym samym nie wyrządzając sobie samemu krzywdy. Niektórym ludziom bardzo dużo 
czasu zajmuje bowiem konstatacja, że wyrządzając drugiemu krzywdę, krzywdzi się 
również samego siebie. To podobnie jak z kolizją samochodową; nie da się uczestniczyć w 
kolizji z własnej winy, by nie wyrządzić szkody własnemu pojazdowi. Problemem jest 
jednak, że kara za jazdę samochodem w sposób niebezpieczny, szalony, w sposób 
wywołujący częste kolizje jest szybka; kara zaś za niegodziwość, podłość przychodzi z 
opóźnieniem. Niektórzy mają odwagę myśleć, że kara taka może nigdy nie nadejść. Są to ci, 
którzy nie obserwują życia i praw w nim obowiązujących; którzy lekceważą Stwórcę, który 
według nich nie przewidział takiej sytuacji (kary za niegodziwość).  
    
Rodzi się w tym miejscu pytanie: czy żyć bezpiecznie i nie wyrządzać innym krzywdy jest 
łatwo? Odpowiedź brzmi: niestety nie; to nie jest nauka bezpiecznego prowadzenia pojazdu 
samochodowego ale jest to najpierw wychowanie, a następnie samowychowanie, by ciągle 
budować, kształtować, hartować swój charakter, swój kościec moralny. Im lepsze mamy 
wychowanie w tym względzie przez rodziców czy opiekunów, tym mniej wysiłku 
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samowychowania, podobnie jak im lepszy instruktor nauki jazdy, tym łatwiej doskonalić się 
przez samodzielną jazdę samochodem.   
O kształtowaniu charakteru pisze Seneca (listy 80, 1nn): 
 
"""ŻŻŻeee   dddzzziiiśśś   mmmaaammm   dddzzziiieeeńńń   wwwooolllnnnyyy,,,    nnniiieee   jjjeeesssttt   tttooo   zzzaaasssłłłuuugggaaa   mmmooojjjaaa,,,    aaallleee   iiimmmppprrreeezzzyyy,,,    kkktttóóórrraaa   zzzwwwaaabbbiii łłłaaa   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   nnnaaatttrrręęętttóóówww   
nnnaaa   zzzaaawwwooodddyyy   pppiii łłłkkkaaarrrssskkkiiieee...    NNNiiikkkttt   sssiiięęę   dddooo   mmmnnniiieee   nnniiieee   wwwdddzzziiieeerrraaa   iii    nnniiikkkttt   nnniiieee   wwwiiikkkłłłaaa   mmmeeejjj    mmmyyyśśślll iii ... ... ...    
NNNiiieee   zzzaaassskkkrrrzzzyyypppiiiąąą   zzznnniiieeennnaaaccckkkaaa   dddrrrzzzwwwiii    iii    nnniiieee   pppooodddnnniiieeesssiiieee   sssiiięęę   zzzaaasssłłłooonnnaaa... ... ...    UUUżżżyyyłłłeeemmm   jjjeeedddnnnaaakkk   zzzbbbyyyttt   dddaaallleeekkkooo   iiidddąąącccyyyccchhh   sssłłłóóówww,,,    
gggdddyyymmm   ooobbbiiieeecccyyywwwaaałłł    sssooobbbiiieee   ccciiissszzzęęę   iii    nnniiieee   zzzaaakkkłłłóóócccaaannnąąą   ppprrrzzzeeezzz   nnniiikkkooogggooo   sssaaammmoootttnnnooośśśććć...    OOOtttooo   dddoooccchhhooodddzzziii    mmmnnniiieee   zzzeee   ssstttaaadddiiiooonnnuuu   
bbbaaarrrdddzzzooo   gggłłłooośśśnnnaaa   wwwrrrzzzaaawwwaaa,,,    kkktttóóórrraaa   wwwppprrraaawwwdddzzziiieee   nnniiieee   wwwyyytttrrrąąącccaaa   mmmnnniiieee   zzzeee   ssstttaaannnuuu   ssskkkuuupppiiieeennniiiaaa,,,    llleeeccczzz   zzzwwwrrraaacccaaa   mmmooojjjąąą   uuuwwwaaagggęęę   
nnnaaa   tttęęę   wwwłłłaaaśśśnnniiieee   oookkkooolll iiiccczzznnnooośśśććć...    RRRooozzzwwwaaażżżaaammm   sssaaammm   zzz   sssooobbbąąą,,,    jjjaaakkk   wwwiiieeellluuu   ćććwwwiiiccczzzyyy   ssswwwooojjjeee   ccciiiaaałłłooo,,,    jjjaaakkk   nnniiieeewwwiiieeellluuu   zzzaaaśśś   
rrrooozzzwwwiii jjjaaa   ssswwwooojjjeee   wwwrrrooodddzzzooonnneee   zzzdddooolllnnnooośśśccciii    ddduuuccchhhooowwweee;;;    jjjaaakkk   ooogggrrrooommmnnnyyy   tttłłłuuummm   zzzbbbiiieeegggaaa   sssiiięęę   nnnaaa   nnniiieeewwwyyymmmyyyśśślllnnneee   
ppprrrzzzeeedddssstttaaawwwiiieeennniiiaaa   iii    iiigggrrrzzzyyyssskkkaaa,,,    aaa   jjjaaakkkaaa   pppuuussstttkkkaaa   pppaaannnuuujjjeee   wwwoookkkóóółłł    nnnaaauuukkk   iii    ssszzztttuuukkk   pppiiięęękkknnnyyyccchhh;;;    jjjaaakkk   nnniiieeerrrooozzzwwwiiinnniiięęęccciii    
ddduuuccchhhooowwwooo   sssąąą   ccciii ,,,    kkktttóóórrryyyccchhh   rrraaammmiiiooonnnaaa   iii    bbbaaarrrkkkiii    bbbuuudddzzząąą   www   nnnaaasss   pppooodddzzziiiwww...    PPPrrrzzzeeedddeee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiimmm   zzzaaaśśś   mmmyyyśśślllęęę   ooo   tttyyymmm,,,    żżżeee   
jjjeeeśśślll iii    ccciiiaaałłłooo   mmmooożżżnnnaaa   ćććwwwiiiccczzzeeennniiiaaammmiii    dddoooppprrrooowwwaaadddzzziiiććć   dddooo   tttaaakkkiiieeegggooo   hhhaaarrrtttuuu,,,    iiiżżż   zzznnnooosssiii    zzzaaarrróóówwwnnnooo   uuudddeeerrrzzzeeennniiiaaa   pppiiięęęśśśccciiiąąą,,,    jjjaaakkk   iii    
kkkooopppnnniiięęęccciiiaaa   nnniiieeejjjeeedddnnneeegggooo   ccczzzłłłooowwwiiieeekkkaaa,,,    iiiżżż   nnniiieeekkktttóóórrrzzzyyy   ssspppęęędddzzzaaajjjąąą   dddzzziiieeeńńń   wwwyyytttrrrzzzyyymmmuuujjjąąąccc   nnnaaajjjwwwiiięęękkkssszzzyyy   ssskkkwwwaaarrr   sssłłłooońńńcccaaa   
pppooośśśrrróóóddd   nnnaaajjjbbbaaarrrdddzzziiieeejjj    ddduuussszzząąąccceeejjj    kkkuuurrrzzzaaawwwyyy   iii    oooccciiieeekkkaaajjjąąą   kkkrrrwwwiiiąąą,,,    tttooo   ooo   iii llleeeżżż   łłłaaatttwwwiiieeejjj    mmmooożżżnnnaaa   tttaaakkk   zzzaaahhhaaarrrtttooowwwaaaććć   ddduuuccchhhaaa,,,    
aaabbbyyy   zzz   nnniiieeezzzłłłooommmnnnyyymmm   mmmęęęssstttwwweeemmm   ppprrrzzzyyyjjjmmmooowwwaaałłł    ccciiiooosssyyy   fffooorrrtttuuunnnyyy,,,    aaabbbyyy   pppooonnniiiżżżooonnnyyy   iii    zzzdddeeeppptttaaannnyyy   zzznnnóóówww   sssiiięęę   pppooodddnnnooosssiii łłł"""...  
 
Musimy więc, podobnie jak sportowiec, który, by osiągnąć sukces sportowy, kształtuje swoje 
mięśnie, swój kościec wapienny – fundament fizyczności,  obowiązek kształtowania – 
hartowania swojego charakteru, budowania swojego kośćca moralnego – fundamentu każdej 
interakcji; by uczyć się bezpiecznego życia w celu przedłużenia gatunku swojego rodu, 
narodu, ludzi.  
 
Bez prawidłowo ukształtowanego kośćca moralnego nie można tego dokonać. Można by 
rzec, że jest to kardynalne prawo przedłużenia gatunku. 
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