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Czym jest prawda?
Jest wiele prawd, niemożliwych do zweryﬁkowania i wiele kłamstw uznawanych przez społeczeństwo za prawdę.
Jest wiele prawd, niemożliwych do zweryﬁkowania i wiele kłamstw uznawanych przez społeczeństwo za prawdę. Jak
więc można odnaleźć prawdę, która jest prawdziwa? Z matematycznego punktu widzenia określenie prawdy jest
proste. Prawdą jest, że dwa plus dwa jest cztery. Nie ważne czy będziemy kombinować z „tajemniczą jedynką”, czy
dodawać podatek VAT. Gdy mamy dwa jabłka i nabędziemy jeszcze dwa, zawsze będziemy mieli w sumie cztery.
W życiu niestety nie jest tak łatwo. Jeżeli idziemy z przyjaciółmi, widzimy dziewczynę i wszyscy zgodnie twierdzimy,
że ma blond włosy, wiemy, że jest to prawda. Jeżeli natomiast stwierdzimy, że owa blondynka jest ładna, a ktoś
inny wręcz przeciwnie, to, kto mówi prawdę a kto plecie głupoty? Osoba, której ta pani się podoba uzna, że my
mówimy prawdę, no chyba, że jest kobietą, poczuła się zazdrosna a ponad to zauważyła, że jej partner łakomie
spogląda na ową „piękność”. Wówczas znajoma, nawet, jeżeli będzie blondynkę uznawała za miss, stwierdzi, że
głupoty pleciemy.
Podobnie jest podczas różnego rodzaju dyskusji. Rozmówcy wyrażają swoje poglądy, oparte na własnych
doświadczeniach i przemyśleniach. Nie zgadzają się ze sobą, dochodzi do burzliwej dyskusji i po chwili jeden
drugiego wyzywa od rozmaitych i zarzuca mu kłamstwo, nie zdając sobie sprawy z tego, że każdy wyraża swoje
poglądy, oparte na swoim doświadczeniu i swoich przemyśleniach.
Wikipedia wyjaśnia prawdę tak: Prawda – cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością.
W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub
stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca.
Niestety w dzisiejszych czasach nie wystarczy stwierdzić, że jakieś wydarzenie miało faktycznie miejsce. Żeby było
uznane za prawdę, trzeba je poprzeć szeregiem dowodów, które często bywają podważane, zwłaszcza, jeżeli chodzi
o wyjątkowe zdarzenia.
Wyobraźmy sobie, że w naszym ogródku wylądowało UFO. Mamy przy sobie telefon komórkowy i nakręcamy całe
zajście. Początkowo mówimy o tym naszym znajomym, którzy nie mają powodów by nam nie wierzyć. Oglądają i
podziwiają aż któryś wpada na pomysł, aby podzielić się odkryciem w szerszym gronie i namawia nas, żebyśmy
pokazali ﬁlm na YouTube i opublikowali całe zajście na portalu społecznościowym, lub na stronie zajmującej się
tematyką ufologiczną. Tu pojawiają się schody, ponieważ niektórzy użytkownicy oskarżają nas o szukanie taniej
sensacji i o sfabrykowanie dowodów. Mimo, że napisaliśmy prawdę, prawie nikt nam nie wierzy, bo np. w żadnych
innych źródłach nie ma ani słowa o zajściu i nasza prawda staje się ﬁkcją dla innych.
Innym razem chcemy zaistnieć, zaimponować społeczeństwu, w którym przebywamy. Nakręcamy krótkie ﬁlmiki z
naszej okolicy. W domu do każdego dodajemy niezidentyﬁkowany obiekt latający i rozsyłamy po różnych portalach,
podając się za różne osoby. Potem na odpowiednim portalu dodajemy newsa z ﬁlmikiem i adresami pozostałych
ﬁlmów, rzekomo nakręconych w tym samym czasie, przez różne osoby, w tej samej okolicy.
Większość ludzi czytających nasze doniesienie uzna, że napisaliśmy prawdę i stwierdzi, że jesteśmy wyjątkowymi
szczęściarzami, bo widzieliśmy UFO.
Jak więc poznać, co jest prawdziwe a co fałszywe, jak w gąszczu sieciowych informacji wybrać te, które mają jakąś
wartość? Niestety prawdę nie zawsze można poprzeć dowodami, a to, co jest nimi poparte nie zawsze jest
prawdziwe. Może należy otworzyć się na świat, oczyścić umysł z nadmiaru prawd i informacji, spojrzeć na coś z
innej perspektywy.
Może zamiast obrzucać się nawzajem błotem, dla tego, że ktoś uznaje za prawdę, coś zupełnie przeciwnego,
zastanowić się, dla czego on tak twierdzi, nauczyć się, że coś, co my uznajemy za prawdziwe jest tylko naszą
subiektywną prawdą, że ktoś, kto twierdzi inaczej nie jest kłamcą, tylko kimś, kogo życie skłoniło do swoich
własnych przemyśleń i poglądów, tak samo prawdziwych jak nasze. Może nie warto na siłę przekonywać kogoś do
swoich prawd, tylko uznać, że każdy ma prawo do własnego innego zdania na każdy temat.

Zapraszam wszystkich do prawdziwej dyskusji i wyrażenia swoich prawdziwych poglądów na temat prawdy.
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