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Sięgaj dalej niż Twoje własne ambicje 

• Nie obawiaj się radykalnych zmian 
• Realizuj wielkie plany i marzenia 
• Porywaj za sobą tłumy i wywieraj pozytywny wpływ na otoczenie

Wielki w myœleniu, skuteczny w działaniu! 

Każdemu z nas zdarza się mierzyć nisko, nie doceniać własnej wartoœci, lekceważyć 
talenty, pielęgnować kompleksy. Tobie również, prawda? A przecież masz w sobie 
wielki potencjał. Brakuje Ci tylko bodźca, który pomógłby go pobudzić do niezwykłych 
czynów. Najwyższy czas wziąć się do działania. Koniec z wykrętami! 

Nadszedł czas, byœ zaczął realizować swoje wielkie plany. Tylko od Ciebie 
zależy, czy wcielisz w życie własne marzenia i będziesz podążać we właœciwym 
kierunku. Nie obawiaj się radykalnych zmian, zwizualizuj sobie własną przyszłoœć, 
zdobywaj szczyty i inicjuj kolejne (osobiste) rewolucje! Mierz wysoko nie tylko w 
kwestiach związanych z karierą zawodową i życiem osobistym, ale także Twoją rolą 
w społeczeństwie. 

Poznaj dziesięć podstawowych zasad mierzenia wysoko oraz kodeks osobisty, 
dzięki któremu zupełnie inaczej popatrzysz na œwiat. Spójrz w głąb siebie, przyjrzyj 
się swojemu otoczeniu i zwróć wzrok ku górze — by mierzyć wyżej w kwestii tego, 
kim jesteœ i co możesz zaoferować œwiatu.
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IV

ARGUMENTY
ZA MIERZENIEM WYSOKO

(LUB ARGUMENTY PRZECIW
MIERZENIU NISKO)

Ostrze�enie: Mo�esz odnie�	 wra�enie, �e kilka kolejnych stron ma nega-
tywny wyd�wi�k. Nie jest to jednak dzia�anie pozbawione celu. Nawet
�wiadomie podchodz�c do kwestii mierzenia wysoko, mo�emy mie	 pewne
problemy. Ale co z tego? Czy to naprawd� takie istotne, �e mierz� nisko?
Czym s� moje marzenia wobec ca�ego �wiata? Nic nie jest bez znaczenia.

Twoje marzenia maj
 znaczenie
dla �wiata.

Mierzenie nisko trudno dzisiaj uzna	 za rozwi�zanie. My�lenie fatali-
styczne nigdy si� nie sprawdza�o. Ono nas zabija — nasze spo�ecze�-
stwo, �rodowisko naturalne, marzenia. Uwa�am, �e musimy w ko�cu
rozwi�za	 ten problem. Ka�dy z nas jest cz��ci� �wiata, na którym �yje-
my, dlatego powinni�my ten �wiat pozna	 i zrozumie	. Nie mo�emy
równie� zapomina	, �e �wiat nas potrzebuje. Czasami mierzy	 wysoko
oznacza stan�	 twarz� w twarz z brutaln� rzeczywisto�ci�, czyli na przy-
k�ad z kosztami, jakie wi��� si� z mierzeniem nisko. Zacznijmy mo�e za-
tem od kilku przyk�adów. Ostrzegam, �e lektura dalszego fragmentu mo�e
nie by	 przyjemna.
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W ca�ej naszej historii mentalno�	 mierzenia nisko sta�a na przeszkodzie
wielkim dokonaniom. Ko�ció� pot�pi� Galileusza. Ziemia jest p�aska, co?
Darwinowi te� nikt nie chcia� wierzy	. Przecie� nie mo�emy pochodzi	
od ma�p. W�a�ciciele niewolników szli na �mier	, by tylko zapobiec znie-
sieniu niewolnictwa. M��czy�ni nie godzili si� na udzia� kobiet w wy-
borach. Jazz by� bardzo d�ugo zakazany. Znale�li si� ludzie, którzy pró-
bowali zabi	 koncepcj� samochodu nap�dzanego energi� elektryczn�.
Ksi��ki pali si� do dzisiaj (czasami razem z siedzibami wydawców), a pi-
sarzy zamyka si� w wi�zieniach. Zatruwamy �rodowisko naturalne, lecz
nikt nie chce wzi�	 na siebie odpowiedzialno�ci za w�asne zachowanie
wzgl�dem naszej planety, dlatego dalej palimy hektolitry benzyny i kon-
sumujemy coraz wi�cej, przyczyniaj�c si� do powstawania coraz wi�k-
szych stert odpadów. Ci�gle tocz� si� wojny, poniewa� nikt nie potrafi
wyrzec si� nienawi�ci i moralizatorskiej postawy na dostatecznie d�ugi
czas, aby mo�na by�o zaprowadzi	 trwa�y pokój.

Albert Einstein powiedzia� kiedy�: „Wielkie osobisto�ci zawsze natrafiaj�
na gwa�towny opór ze strony miernoty. Miernota nie potrafi zrozumie	
cz�owieka, który nie poddaje si� bezmy�lnie starym uprzedzeniom, lecz
z odwag� i uczciwo�ci� odwo�uje si� do swojej inteligencji, by wype�ni	
swój obowi�zek jasnego wyra�enia w�asnych my�li”.

Mierzy� nisko a mierzy� wysoko
Ludzie o mentalno�ci mierzenia nisko i ludzie mierz�cy wysoko prowa-
dz� wzajemn� walk� — arty�ci, potrafi�cy w pe�ni wyrazi	 samych siebie,
przeciw samoograniczaj�cym si� zwolennikom postawy typu „nie mog�
lub nie umiem”; �miali przedsi�biorcy przeciw tym, którzy nie maj�
nawet odwagi marzy	; bezkre�nie szcz��liwi kochankowie przeciw tym,
którzy boj� si� swojej wra�liwo�ci, odmawiaj�c sobie tym samym mi�o�ci;
ludzie �yj�cy z rozmachem przeciw tym, którzy si� t�ocz�; mi�o�nicy
przygód, poszukuj�cy nowych terytoriów, nowych idei i nowych sposobów
bycia, przeciw tym, którzy w swoim �yciu nigdy nic nie zmieni� — czy to
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ze wzgl�du na sztywno�	, czy te� ze strachu; ci, którzy wybieraj� dosta-
tek, przeciw tym, którzy decyduj� si� na niedostatek; ludzie, którzy dzi�
realizuj� jutrzejsze zadania, przeciw tym, którzy planuj� przysz�e plany;
ci, którzy szukaj� odpowiedzi, przeciw tym, którzy s�dz�, �e wszystko ju�
wiedz�; ludzie, którzy mówi� „my”, przeciw tym, którzy mówi� „oni”,
dziel�c tym samym spo�ecze�stwo na nas i ich (w ten sposób zaimek my
staje si� zaimkiem dziel�cym, a nie ��cz�cym).

Ogarn�� nas kryzys. 
yjemy w czasach, w których niemal nie da si� ju�
odró�ni	 cz�owieka od korporacji. Mamy coraz wi�ksze trudno�ci z od-
ró�nieniem indywidualnych my�li cz�owieka od tego, co ka�� nam my-
�le	 korporacje, media, rz�d oraz wszyscy ci, którzy staraj� si� nas kon-
trolowa	 — jedni chc� nam dyktowa	, co powinni�my kupi	, a inni próbuj�
postanowi	 za nas, w co powinni�my wierzy	. Niskie to mierzenie.

Nie pozwolimy si	 kontrolowa�.

W dzisiejszej epoce dostatku, a nawet wielkiego nadmiaru, w czasach,
w których �wiat staje si� coraz bardziej p�aski, bardziej zintegrowany
ekonomicznie i zglobalizowany do n-tej pot�gi, uwidacznia si� nieznana
dot�d w historii wrogo�	 wobec duchowych, emocjonalnych i intelektu-
alnych pogl�dów ludzi, którzy staraj� si� mierzy	 wysoko. Monopolistyczna
kontrola nad mediami drukowanymi, radiem i telewizj�, konsumeryzm,
fundamentalizm oraz inne formy ekstremizmu religijnego powoduj�, �e
w�adza znajduje si� w r�kach ludzi mierz�cych zdecydowanie zbyt nisko
— w r�kach dogmatycznych nauczycieli, egocentrycznych polityków,
firm d���cych do generowania zysków nawet po trupach, samozwa�czych
guru oraz innych ludzi, którzy ignoruj� interesy i dobrobyt najwi�kszych
grup spo�ecznych, a w tym nierzadko swój w�asny interes. W tym nie-
rzadko swój w�asny interes — zastanów si� nad tym przez chwil� — prze-
cie� wydaje si� to nielogiczne. Dlaczego kto� mia�by post�powa	 wbrew
swoim w�asnym interesom? A jednak tak w�a�nie si� dzieje. Freud mia�
na ten temat swoj� teori�, któr� nazwa� pragnieniem �mierci — jest to
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wed�ug niego wewn�trzny, uwarunkowany biologicznie opór cz�owieka
przed samorozwojem. Wiele teorii Freuda zosta�o ju� obalonych. T� te�
uda nam si� zanegowa	.

Mierzy� nisko
W�adz� w naszym kraju sprawuj� ludzie mierz�cy nisko. Kontroluj�cy j�
ludzie staraj� si� tworzy	 i utrwala	 spo�ecze�stwo z�o�one w coraz wi�k-
szym stopniu ze znieczulonych obywateli (czytaj: mnie i Ciebie). Chc�,
aby�my mierzyli nisko i w ten sposób niejako z w�asnej inicjatywy po-
dejmowali dzia�ania sprzeczne z w�asnym interesem oraz z interesem
naszych dzieci i wszystkich kolejnych pokole�. Czy� mo�e by	 jaki� inny
powód, dla którego bogaci dalej si� bogac�, a biedni staj� si� coraz bied-
niejsi? Jak inaczej wyja�ni	 to, �e nasze �rodowisko naturalne jest w coraz
gorszym stanie, a wojna staje si� stanem permanentnym?

Sama skala oraz rozmiary mierzenia nisko potrafi� zdusi	 nawet najlepiej
pomy�lane przedsi�wzi�cia biznesowe, entuzjazm twórczy, harmoni�
rasow�, dzia�ania zmierzaj�ce do zachowania �rodowiska naturalnego,
post�p polityczny oraz prawdziwe ludzkie warto�ci. Wszystko to tonie
w lodowatych odm�tach egoistycznych, egocentrycznych i hiperskomer-
cjalizowanych kalkulacji.

Nie damy si	 zatopi�.

Spo�eczna mentalno�	 mierzenia nisko sprowadzi�a warto�	 cz�owieka
do kategorii czysto transakcyjnych: „Droga do Pseudo-Sukcesu Donalda
Trumpa”. Ile zarabiasz? Co posiadasz? Kogo dotychczas pokona�e�? Droga
do sukcesu, który osi�ga si�, mierz�c nisko, us�ana jest zw�okami ludzi
stratowanych przez t�um.

Panie Trump, tak przy okazji: mierzenie wysoko nigdy nie idzie w parze
ze skopaniem ty�ka komu� innemu. Nigdy. Mierzenie wysoko nie
jest i nigdy nie b�dzie równoznaczne z wykorzystywaniem innych ludzi
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(czyli skopywaniem ich ty�ków). Ale Trump to nie jedyny cz�owiek, który
tak my�li. Najwy�sze kierownictwo Enronu sprawia�o wra�enie, jakby
mierzy�o naprawd� wysoko, po pewnym czasie okaza�o si� jednak, �e lu-
dzie ci po prostu do perfekcji nauczyli si� wykorzystywa	 innych (przy-
najmniej w krótkim okresie). Z pewno�ci� sam potrafisz wskaza	 inne,
równie� nowsze przyk�ady podobnego zachowania. Osoby, które mierz�
wysoko, nigdy nie odnosz� sukcesów kosztem innych ludzi ani nie przy-
w�aszczaj� sobie wi�cej, ni� im si� nale�y (czy jakikolwiek dyrektor gene-
ralny powinien zarabia	 ponad 30 tysi�cy razy wi�cej ni� jeden z jego
pracowników?).

Ka�demu z nas przys�uguj� gwarantowane mi�dzynarodowymi konwen-
cjami prawa i swobody obywatelskie, polityczne, spo�eczne i ekonomiczne,
które zupe�nie przypadkowo niemal w ca�o�ci pokrywaj� si� z dowolnym
religijnym b�d� �wieckim kodeksem moralnym. Ludzie mierz�cy nisko
zast�puj� je wszystkie jedn�, bezgraniczn� niewol�: przeznaczeniem. Pro-
paguj� i utrwalaj� przekonanie, �e nie mo�na zmieni	 swojej tera�niej-
szo�ci ani przysz�o�ci, �e wszystko jest gdzie� z góry przewidziane. Dopóki
mamy mnóstwo rzeczy, nikt si� w zasadzie tym nie przejmuje. Warto
jednak pami�ta	, �e nie wszyscy s� tak przesi�kni�ci materializmem jak
my, mieszka�cy krajów Zachodu. Mimo to w naszej pogoni za posiada-
niem coraz wi�kszej ilo�ci dóbr zapominamy, jak wielkie szcz��cie sta�o
si� naszym udzia�em.

Zamiast: „Dlaczego mia�bym to by� ja?”,
my�l: „A dlaczego nie ja?”.

Mój przyjaciel Jeremy by� zarz�dzaj�cym funduszem hedgingowym
i odnosi� w tej pracy wielkie sukcesy. Pewnego dnia powiedzia� mi: „Po-
my�la�em sobie, �e skoro na �wiecie jest tyle pieni�dzy, dlaczego cz��	
z nich nie mia�aby przypa�	 w udziale mnie?”. Oto przyk�ad mierzenia
wysoko. Jeremy nie zastanawia� si�: „Dlaczego ja?”, zada� sobie natomiast
pytanie „A dlaczego nie ja?”. Dzi�ki temu pozyska� dla siebie ca�kiem
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sporo pieni�dzy. Jeremy nigdy by nie powiedzia�, �e pieni�dze nie maj�
znaczenia. Ja równie� tak nie twierdz�. Jeremy lubi swój maj�tek, ja tak-
�e lubi� mie	 to, co mam. Nie oznacza to jednak, �e cenimy dobra ma-
terialne wy�ej ni� wszystko inne. Nie oznacza to równie�, �e fakt ich po-
siadania nas znieczula. Dla Jeremy’ego pieni�dze by�y narz�dziem, a nie
celem samym w sobie. W pewnym momencie Jeremy u�wiadomi� sobie,
�e samo zarabianie pieni�dzy nie daje mu satysfakcji, a wówczas posta-
nowi� mierzy	 jeszcze wy�ej. Postanowi� wysi��	 z poci�gu do bogactwa
i rozpocz�	 zupe�nie nowe �ycie. Dzi� prowadzi organiczn� hodowl� by-
d�a i jest szcz��liwy jak �winia w… wiesz w czym. Sp�dza czas z rodzin�,
du�o przebywa na �wie�ym powietrzu. Mo�e spokojnie my�le	 o nowych
sposobach filantropijnego dzielenia si� z innymi. 
ycie Jeremy’ego nie
by�o nigdzie z góry zapisane, a sam zainteresowany nie zgodzi� si� mierzy	
nisko z powodu dóbr materialnych. Zbyt wielu ludzi poddaje si� temu,
co uznaje za swoje przeznaczenie — ludzie ci �yj� we wzgl�dnym dostatku
finansowym i s�dz�, �e to wszystko, co mog� mie	 i na co zas�uguj�.

Je�eli my�lisz w tej chwili: „On mo�e sobie mierzy	 wysoko, jest przecie�
bogaty”, przesta�. Po pierwsze, Jeremy nie zarobi� pieni�dzy przypadkowo.
Zdoby� maj�tek, poniewa� mierzy� wysoko. Wspomina�em ju�, �e ni-
niejsza ksi��ka nie traktuje o zarabianiu, i podtrzymuj� to stwierdzenie.
Istnieje przecie� tak wiele innych rzeczy i spraw, które mog� stanowi	
warto�ciowy cel naszych dzia�a�. Je�li jednak za g�ówny cel stawiasz so-
bie zarabianie, jednym z najpewniejszych sposobów realizacji tego za�o-
�enia jest mierzy	 wysoko. Po drugie, bardzo wielu zamo�nych ludzi nie
mierzy wysoko i nie dzieli si� swoimi zasobami z innymi. Na szcz��cie s�
równie� ludzie tacy jak Jeremy, którzy stanowi� �ywy dowód na to, �e
sam fakt posiadania pieni�dzy nie zamyka drogi do mierzenia wysoko.

Miejsce powszechnych ambicji zaj��y powszechne z�udzenia. W miejsce
prawdy i d��enia do czegokolwiek, co nie by�oby banalne i bezwarto-
�ciowe, pojawi�o si� d��enie do tego, co �atwe i wygodne, oraz zwolnie-
nie z obowi�zku samodzielnego my�lenia. Jak do tego dosz�o? Dlaczego si�



Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko)

43

na to godzimy? Wiele ró�nych dzia�a� i czynników przyczynia si� do
t�umienia mentalno�ci mierzenia wysoko. Wszyscy, którzy mierz� wyso-
ko, napotykaj� na liczne przeszkody i trudno�ci zniech�caj�ce do zacho-
wywania takiej postawy.

Poni�ej przedstawiam pi�	 najbardziej podst�pnych i zgubnych przyk�adów
mierzenia nisko, które powstrzymuj� nas od mierzenia wysoko i pod-
trzymuj� nasze z�udzenie, �e mierzenie nisko jest s�uszne.

1. Przekonanie, �e to od naszej przesz�o�ci zale�y, co czeka na nas w przysz�o�ci.
2. Przekonanie, �e to, kim jeste�my i co mamy, to za ma�o (�e zawsze b�dzie to za

ma�o) i �e powinni�my si� z tego powodu wstydzi�.
3. Przekonanie, �e kto� musi przegra�, by kto� inny móg� wygra�.
4. Przekonanie, �e po przysz�o�ci nie mo�emy spodziewa� si� niczego innego, jak

tylko skrajnie ograniczonej, pesymistycznej, negatywnej i beznadziejnej wersji
rzeczywisto�ci.

5. Przekonanie, �e postawa realistyczna lub praktyczna oznacza godzenie si� na
to, �e pewnych rzeczy nie b�dzie si� mia�o.

Nie ma ludzi wolnych od mentalno�ci mierzenia nisko i jej przewrotnej
natury. Tego rodzaju my�li podst�pnie pozbawiaj� nas ognia wyobra�ni,
hojno�ci p�yn�cej z ducha wspó�pracy oraz wspania�ej aury towarzysz�cej
wszelkim marzeniom. Mentalno�	 mierzenia nisko zamienia matk�, le-
karza, prawnika, ksi�dza, poet�, naukowca i polityka z ludzi d���cych do
wyznaczania jak najwy�szych standardów osobistych w zupe�nie podob-
nych do siebie ludzi, dla których najwa�niejsze jest to, by nie wyró�nia	
si� z t�umu.

Mierz�c nisko, sprzeciwiamy si� w�asnej naturalnej potrzebie dostatku
(i naszemu przyrodzonemu prawu do niego). Pocz�tkowo korporacje
mia�y by	 dobrodusznymi opiekunami handlu i ca�ego spo�ecze�stwa.
Nie wiem, czy kiedykolwiek rzeczywi�cie spe�nia�y tak� rol� (wiele osób
mocno w to dzi� w�tpi), dzisiaj ju� jednak z ca�� pewno�ci� nic nie zo-
sta�o z tej sentymentalnej idei. Brutalnym przyk�adom korporacyjnej
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chciwo�ci dorównuj� jedynie przyk�ady naszej bierno�ci wynikaj�cej
z tego, �e mierzymy nisko. Korporacyjne, religijne, rz�dowe i medialne
obietnice Rajskiego Ogrodu s� przez nas przyjmowane z absolutn� wiar�
i ufno�ci�, z tak wielk� indolencj� intelektualn�, polityczn�, fizyczn�
i emocjonaln�, jak� tylko mo�na sobie wyobrazi	.

Ma�o ambitne my�li potrafi� czasem nada	 starej idei nowy blask. Wszy-
scy lubimy �wiecide�ka, a przynajmniej ja je lubi� — zdaj� sobie jednak
spraw�, �e nie mo�na doszukiwa	 si� w nich niczego poza blaskiem (nie
wspominaj�c ju� o tym, �e z czasem matowiej�). Mierzenie nisko pro-
wadzi do powtarzania przesz�o�ci i kszta�towania w sobie fa�szywego prze-
konania, �e nie jeste�my w stanie pozby	 si� zdobytego wcze�niej nad-
miarowego baga�u, czyli podsycanych przez lata uprzedze� i opinii.

Mentalno�	 mierzenia nisko wzmacnia si� dzi�ki temu, �e �wiat jest p�aski,
wirtualnie po��czony i zglobalizowany. Powoduje ona nat��enie konsumpcji
og�upiaj�cej, nic nieznacz�cej i bezwarto�ciowej popkultury, a nadto
daje pocz�tek jednorazowemu spo�ecze�stwu jednorazowych dóbr, jed-
norazowych ludzi oraz jednorazowych marze�.

Ostatni promyk odleg�ego marzenia b�d� nadziei tonie w szlamie mierzenia
nisko. Mo�e pójd� dzisiaj na ten spacer. Mo�e dzisiaj nie zjem jednak
w McDonald’sie. A z drugiej strony… �atwiej jest �ykn�	 pigu�k� i w ten
sposób zadba	 o zdrowie, ni� zawraca	 sobie g�ow� samodyscyplin�.

Kiedy� wszelkie przejawy mierzenia nisko mia�y charakter osobisty i indy-
widualny, by�y równie� autodestrukcyjne. Dzi� jeste�my coraz lepiej powi�-
zani komunikacyjnie. Nasze wzajemne wspó�zale�no�ci s� wielokierunkowe,

Nigdy nie jest za pó�no, by PORZUCI UPRZEDZENIA,
zmieni� sposób my�lenia, wielokrotnie g��boko ZASTANO-
WI SI
 nad �wiatem oraz nad tym, co jest S�USZNE.
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wr�cz ogólno�wiatowe, dlatego wszelkie przejawy mierzenia nisko szyb-
ciej si� szerz� i dalej docieraj�. Stali�my si� instrumentami w r�kach naszej
w�asnej sk�onno�ci do mierzenia nisko. Tworzymy wielk� grup� ludzi
mierz�cych nisko, daj�c w ten sposób pocz�tek wspólnemu i wzajem-
nemu gromadomy�leniu oraz asymilacji zjawiska mierzenia nisko. Nawet
ci spo�ród nas, którzy s� zdolni w odpowiednich warunkach mierzy	 wy-
soko (a dotyczy to w zasadzie nas wszystkich), wol� pozosta	 pod przy-
t�aczaj�cym ci��arem mierzenia nisko.

Nowe przejawy mierzenia wysoko, nowe nawyki i twórcze koncepcje
okazuj� si� coraz trudniej osi�galne. Mentalno�	 mierzenia nisko staje
si� coraz powszechniejsza, coraz liczniejsze s� równie� mi�dzynarodowe,
krajowe oraz lokalne kana�y dystrybuowania informacji, a w zwi�zku z tym
tendencja do mierzenia nisko nasila si�, a wraz z ni� rozwija si� antyinte-
lektualna literatura, filozofia i gospodarka �wiatowa — �wiatowa znieczulica.

Poniewa� �atwo jest mierzy	 nisko — my�li w�a�ciwe dla takiej postawy
przyswaja si� bez trudu, bez zamieszania, bez wysi�ku, bez pracy — do-
chodzi do prze�amywania nawet najmocniejszych linii obronnych �mia-
�ego mierzenia wysoko. Przez ca�y czas walczymy o to, by konsekwentnie
urzeczywistnia	 nasze marzenia i idea�y, realizowa	 pomys�y oraz osi�ga	
cele. Sk�onno�	 do mierzenia nisko powoduje, �e zbyt �atwo jest si�
podda	 i jednocze�nie zbyt trudno jest oprze	 si� pokusie kapitulacji.
Mentalno�	 mierzenia nisko zapobiega rozwojowi nowych koncepcji,
hamuje powstawanie prawdziwych innowacji oraz zniech�ca nas do po-
dejmowania bezpo�rednich i celowych dzia�a� zmierzaj�cych do spe�-
niania naszych marze�. Mierzenie nisko kusi nas, poniewa� nie chcemy
wygin�	 (któ� chcia�by zosta	 ostatnim cz�owiekiem mierz�cym wysoko
— jedynym, czyli odmie�cem i dziwakiem?). To, co nasze spo�ecze�stwo
nazywa post�pem, nale�a�oby tak naprawd� uzna	 za wypieranie men-
talno�ci mierzenia wysoko przez mentalno�	 mierzenia nisko.

Sk�onno�	 do mierzenia nisko wp�ywa na kszta�t �wiata, który zaczynaj�
wype�nia	 ludzie mierz�cy coraz ni�ej — �wiata, który b�dzie bezpieczny
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dopiero wówczas, gdy wszystkie trutnie zostan� pod��czone do wspólnego
systemu podtrzymywania �ycia, do systemu mierzenia nisko.

Czcimy dzi� chciwo�	 i egocentryzm. Olbrzymia przepa�	 zamo�no�ci
oraz nierówno�	 szans pozostaj� w du�ej mierze niezauwa�one. Kiedy
huragan Katrina spustoszy� Nowy Orlean, tragedia zdawa�a si� porusza	
ludzi do g��bi. A przecie� sam Nowy Orlean, a w szczególno�ci rejon
Ninth Ward, znajdowa� si� ju� w g��bokim kryzysie — jego wyrazem
by�y ubóstwo, brak dost�pu do pomocy spo�ecznej, brak najbardziej pod-
stawowych artyku�ów pierwszej potrzeby, które dla wi�kszo�ci Amerykanów
s� czym� oczywistym. Dlaczego nie porusza� nas ten wcze�niejszy stan
kryzysu? Poniewa� o nim nie wiedzieli�my. Poniewa� nie wierzyli�my, �e
w Stanach Zjednoczonych co� takiego mo�e w ogóle mie	 miejsce.

Tak naprawd� przesypiamy nasze �ycie. Utwierdza si� nas w przekonaniu,
�e wszystko jest w porz�dku. W rezultacie, gdy zaczynamy mierzy	 wy�ej,
szybko tracimy ca�y zapa� i motywacj�. Wykonanie nawet najmniejszego
pierwszego kroku prowadz�cego do realizacji wy�szych celów wymaga
energii niemal wi�kszej ni� tak, która zostaje w ten sposób wygenerowana.
Zwró	 szczególn� uwag� na fakt, �e powiedzia�em: niemal.

Prawda jest taka, �e mierzenie wysoko
jest zawsze (ale to zawsze, zawsze,

zawsze) warte energii.

Trzeba jednak wiedzie	, �e w zwi�zku z mierzeniem nisko ponosimy
ogromne koszty. Mierz�c nisko, nie mo�emy si� rozwija	 intelektualnie,
duchowo, twórczo, emocjonalnie i finansowo. A kiedy my si� nie rozwi-
jamy, nie rozwija si� spo�ecze�stwo. Nie ma wówczas mowy o post�pie ani
o rozwoju. Mierzenie nisko to �cie�ka wiod�ca do autodestrukcji. Koszty
przyjmowania takiej postawy b�d� ros�y wyk�adniczo, a� w ko�cu przekrocz�
wyp�acalno�	 naszego spo�ecze�stwa. Co wi�cej, wspó�czesny system wspie-
rania mierzenia nisko (telewizja, kolorowe magazyny z surrealistycznymi



Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko)

47

zdj�ciami, które pokazuj� idealne �ycie, nieprzyzwoito�	 polityków i przed-
stawicieli �wiata korporacyjnego, ekstremizm religijny itp.) jedynie zwi�ksza
tempo oraz skuteczno�	 szerzenia si� mentalno�ci mierzenia nisko.

Stajemy si� niewolnikami mierzenia nisko. 
yjemy w niewoli nowego
wielkiego brata. Jeste�my marionetkami chochlików, które siedz� nam
na ramieniu i podpowiadaj�, czego nie damy rady osi�gn�	, do czego nie
mo�emy d��y	, o czym nie powinni�my nawet marzy	. W zamian karmi
si� nas przekonaniem, �e gromadzenie maj�tku i rzeczy materialnych
stanowi jedyny s�uszny cel naszego �ycia. W im wi�kszym stopniu przy-
swajamy sobie to przekonanie, tym g��biej zapada ono w istot� naszego
jestestwa, tym bardziej staje si� ono ma�ostkowe, nienawistne i zgorzknia�e.

Kim si� stali�my?

W takich uwarunkowaniach niemo�liwy jest jakikolwiek rozwój duchowy,
emocjonalny, zawodowy czy spo�eczny.

Trwonimy dary otrzymane od wszech�wiata.

Mierzy� wysoko
Na szcz��cie nie wszystko jeszcze stracone — mierz wysoko. W tych
z nas, którzy gotowi s� mierzy	 wysoko, tkwi potencja� rozwoju, �ród�o
odnowy. Rozwój bierze si� z szerokiego i ekspansywnego mierzenia wy-
soko przy udziale w pe�ni �wiadomych tego umys�u i duszy. Kolejna do-
bra wiadomo�	 jest taka, �e nie ma tu �adnego albo, albo. Nawet je�li do
tej pory mierzyli�my nisko, dalej tak by	 nie musi. Wszyscy mo�emy

Jedyna nagroda za MIERZENIE NISKO zostanie wyp�acona
w jedynej walucie zwi�zanej z t� postaw� — w NIEZRE-
ALIZOWANYCH MARZENIACH.
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mierzy	 wysoko. Na �wiecie jest wystarczaj�co du�o miejsca, by ka�dy
z nas móg� si� rozwija	.

Nadal jeszcze mo�emy stworzy	 spo�ecze�stwo, które sk�ada�oby si�
z ludzi zdolnych w pe�ni wyrazi	 samych siebie i mierzy	 wysoko. Wystarczy
otwarcie stawi	 czo�a rzeczywistemu stanowi naszego �ycia, naszych re-
lacji z innymi oraz naszych przekona�, a tak�e u�wiadomi	 sobie nasz
udzia� w utrwalaniu mentalno�ci mierzenia nisko w nas samych i w�ród
innych ludzi. Aby zdoby	 przyczó�ek, zapewni	 sobie odpowiedni� prze-
strze�, zwróci	 na siebie uwag� i zacz�	 oddzia�ywa	 na innych, musimy
najpierw stworzy	 wirtualne i faktyczne po��czenia mi�dzy wszystkimi
mieszka�cami naszej planety, którzy mierz� wysoko. Mo�emy, musimy
i zrobimy to — razem przy��czymy si� do Rewolucji Mierzenia Wysoko,
b�dziemy bra	 w niej czynny udzia� i przewodzi	 jej.

Zosta� cz�owiekiem, który potrafi wyrazi	 samego siebie i który dzi�ki
wspó�pracy z innymi osi�ga coraz wy�sze cele. Zawsze staraj si� w pe�ni
wyra�a	 swoje ja. W ten sposób staniesz si� katalizatorem zmian. Oczy-
wi�cie jest to trudne, a nawet bardzo trudne.

Mierzy	 wysoko oznacza wst�pi	 na �cie�k� rozwoju, dokona	 serii re-
wolucji osobistych, do�wiadczy	 intelektualnego przebudzenia, otworzy	
si� na otaczaj�cy nas �wiat, dzieli	 si� swoimi pomys�ami, a tak�e do-
�wiadcza	 przep�ywu energii zwi�zanego z podj�ciem efektywnej wspó�-
pracy z innymi lud�mi. Wraz z ka�dym kolejnym krokiem b�dziesz roz-
wija� si� w sferze politycznej, spo�ecznej, moralnej, finansowej, etycznej
i duchowej. B�dziesz równie� obserwowa� rozwój, jaki nast�puje w innych
ludziach. Podobnie jak inne wielkie postaci historyczne, które mierzy�y

Pami�taj, �e odpowied�: „Nie, nie” jest wyrazem mierzenia
nisko. Tylko od CIEBIE i ode MNIE zale�y, czy b�dziemy
odpowiada�: „TAK, tak”.
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wysoko, tak�e Ty mo�esz odegra	 i odegrasz rewolucyjn� rol� w rozwoju
swojej spo�eczno�ci, rodziny, rz�du, gospodarki oraz wszelkich instytucji,
z którymi co� Ci� ��czy.

Czas zerwa	 wszystkie destruktywne, manipulacyjne, paso�ytnicze i pe�ne
nadu�y	 relacje z innymi. Przetnijmy wi�zy, które rzekomo ��cz� ludzi
z ich rzekomymi prze�o�onymi, guru, politykami, doradcami religijnymi
i nauczycielami. Stwórzmy now� sie	 powi�za� mi�dzy lud�mi — sie	, która
opiera�aby si� na wspó�pracy, s�u�bie, sensie i, przede wszystkim, mi�o�ci.

Co nas czeka?

Znajdujemy si� w pierwszej fazie Rewolucji Mierzenia Wysoko. Jest to
pierwszy etap walki mi�dzy mentalno�ci� mierzenia nisko a mentalno�ci�
mierzenia wysoko. Te dwie mentalno�ci �cieraj� si� ze sob� w zwi�zku
z ka�dym kolejnym wyzwaniem, jakie napotykamy w swoim �yciu.

Rozwój mentalno�ci mierzenia wysoko to wieloetapowy proces. Tylko
nieliczni spo�ród nas potrafi� ca�kowicie oprze	 si� pokusie mierzenia
nisko, któr� zakorzeniono w nas w okresie dzieci�stwa i wczesnej m�odo�ci.
Od pierwszych dni �ycia �wiadomie lub nie�wiadomie zmaga�e� si�
prawdopodobnie z ci��arem mentalno�ci mierzenia nisko. Najwy�szy
czas, aby� zacz�� podchodzi	 do tej walki w sposób �wiadomy.

U�wiadamiaj�c sobie w�asne zamiary dotycz�ce mierzenia wysoko, do-
strze�esz wokó� siebie innych ludzi wykazuj�cych si� tak� postaw� — ludzi,
którzy b�d� Ci si� kojarzy	 ze mn� i moim manifestem. To co� w ro-
dzaju skrytego u�cisku d�oni — jedyna ró�nica polega na tym, �e nikt tu
niczego nie ukrywa. Za znak rozpoznawczy mierzenia wysoko mo�na
uzna	 ogromny dostatek i pe�en dost�p do tej mentalno�ci. Zaczniesz
wspó�pracowa	 z innymi lud�mi i w ten oto sposób dacie pocz�tek re-
wolucji. Wasze dzia�ania b�d� si� upowszechnia	 w�ród kolejnych cz�onków
spo�eczno�ci. Jeste�my tu i czekamy, by� si� do nas przy��czy�.
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My nauczyli�my si� ju� �wiadomie mierzy	 wysoko i wspó�pracowa	
ze sob� na rzecz poprawy swojej sytuacji oraz �ycia wielu innych osób.
Wie�	 o naszej dzia�alno�ci ca�y czas si� szerzy, a wi�c z czasem b�dzie
nas coraz wi�cej. My�li b�d�ce przejawem mierzenia wysoko odznaczaj�
si� czym� w rodzaju przyci�gania grawitacyjnego, którego si�a ro�nie
wraz ze wzrostem naszej liczebno�ci. Ka�dy wspólny wysi�ek przynosi
owoce i motywuje do pracy nad nast�pnymi.

��cz�c si� z innymi lud�mi, którzy mierz� wysoko, b�dziesz do�wiadcza�
coraz wi�kszej presji ze strony mentalno�ci mierzenia nisko. To mo�e
odebra	 Ci motywacj� i szanse na osi�gni�cie czegokolwiek warto�ciowego.

Mentalno�� mierzenia nisko obawia si	
przysz�o�ci — przysz�o�ci, któr
 jest

mierzenie wysoko.

Czego si� obawiasz? Jak rysuje si� Twoja przysz�o�	?

W�a�ciwa innym ludziom mentalno�	 mierzenia nisko w �aden sposób
Ci nie zagra�a. Skieruj swoje wysi�ki do wewn�trz, walcz z w�asn� sk�on-
no�ci� do mierzenia nisko. Odwró	 si� od niej, wycisz j�, a najlepiej
wy��cz. Nie ma w Tobie miejsca na jakiekolwiek my�li typu nie mog�, nie
potrafi�. Podpal przestarza�y dogmat mierzenia nisko za pomoc� nafty,
któr� b�dzie Twoja ciekawo�	 i kreatywno�	. Odnajd� w sobie pasj�
i otwórz si�. Zobaczysz, �e b�dziesz coraz lepiej wyczuwa� innych ludzi
— zaryzykowa�bym nawet stwierdzenie, �e b�dziesz coraz lepiej wyczuwa�
wszech�wiat.

Czy pomy�la�e� sobie przed chwil�: „Aha, ten znowu zaczyna”? Pisz�c
przed chwil� o odczuwaniu wszech�wiata, do�wiadcza�em czego� bliskie-
go za�enowaniu. Dlaczego? Poniewa� brzmi to sztucznie i nieszczerze?
Pewnie równie� dlatego, ale prawdziwym powodem mojego za�enowania
by�o to, �e na co dzie� musz� zmaga	 si� z pokus� mierzenia nisko.
Pisz�c te s�owa, pomy�la�em sobie, �e inni ludzie (nie ja) uznaj� je
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za nieprzekonuj�ce, a mnie samego — za niewiarygodnego cz�owieka.
Pomy�la�em, �e powinienem by	 bardziej ostro�ny i ocenzurowa	 swoje
prawdziwe my�li, aby sta�y si� �atwiejsze do przyj�cia. Ostatecznie jed-
nak nie uleg�em tej pokusie. Napisa�em to, co chcia�em napisa	. My�l, �e
nie mog� tego napisa�, przegra�a. Mo�esz mierzy	 tak wysoko, jak tylko
si� da, ale najprawdopodobniej nie uda Ci si� uciec nie tylko od mental-
no�ci mierzenia nisko innych ludzi, lecz równie� od swoich w�asnych
sk�onno�ci ku tej postawie (by	 mo�e b�dziesz musia� walczy	 z ni� na-
wet ka�dego dnia). Ja si� jak dot�d nie podda�em i Ty równie� nie powi-
niene� si� poddawa	. Przecie� tkwimy w tym razem. Aby wzajemnie si�
wspiera	 i dokonywa	 wspólnie wielkich rzeczy, nie musimy zgadza	 si�
w ka�dym najdrobniejszym szczególe.

Rewolucja Mierzenia Wysoko (podobnie jak inne rewolucje) nieustan-
nie si� rozwija, a my — jej przedstawiciele — mamy wra�enie, �e nasze
idea�y nieustannie zyskuj� na znaczeniu. Te idea�y b�d� nas coraz bar-
dziej porusza	. Z pocz�tku b�d� porusza	 równie� masy mierz�ce nisko,
sk�aniaj�c je do ochrony swojego bezpiecznego stanu znieczulenia.

Zadbaj o to, by wyobra�nia Ci� nie zawiod�a. Nic nie dzieje si� z dnia na
dzie�. Nie ma �atwych zwyci�stw, s� tylko zwyci�stwa wa�ne. Trzymaj
obrany kurs. Ostateczne cele, które sobie wyznaczyli�my, osi�gniemy
prawdopodobnie dopiero po up�ywie wielu lat. Nie oznacza to jednak, �e
tracimy co� po drodze. Ka�dy dzie� prze�yty w postanowieniu, �e b�-
dziemy mierzy	 wysoko, je�eli chodzi o to, kim jeste�my i co mo�emy
zaoferowa	 �wiatu, powinni�my uznawa	 za nasze osobiste zwyci�stwo.

Daniel Dae Kim potrafi� wykorzysta	 potencja� swojej wyobra�ni. Oto
historia jego osobistego zwyci�stwa. Dan i ja uczestniczyli�my razem
w kursie aktorskim organizowanym w Tisch School of the Arts, dzia�aj�cej
przy New York University. Zostali�my dobrymi przyjació�mi. Daniel jest
utalentowanym aktorem, lecz jest równie�… Amerykaninem azjatyckiego
pochodzenia. Po uko�czeniu kursu otrzymywa� tylko i wy��cznie role dru-
goplanowe, tradycyjnie przydzielane Azjatom: na przyk�ad role ekspertów
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kryminologicznych lub techników laboratoryjnych. Nigdy nie zagra�
symbolu seksu, nigdy te� nie wyznaczono go do g�ównej roli. Wyst�po-
wa� co prawda w kilku fajnych sztukach teatralnych, nie by�y to jednak
przedsi�wzi�cia szczególnie presti�owe. Daniel to bystry facet. Postano-
wi� skorzysta	 z alternatywnej mo�liwo�ci: porzuci� aktorstwo i zatrudni�
si� na kilka lat w jednym z dot.comów. Obecnie ma �on� i dwóch wspa-
nia�ych synów. W zasadzie jego kariera aktorska powinna dobiec ko�ca,
panuje bowiem powszechne przekonanie, �e po d�u�szej nieobecno�ci
do zawodu wróci	 mog� tylko najwi�ksze gwiazdy. Panuje równie� inne
powszechne przekonanie, �e kiedy ma si� �on� i dzieci, w �yciu nie ma
ju� miejsca na ryzyko i lepiej jest trzyma	 si� pracy, która zapewnia pie-
ni�dze na �ycie. Có�, Daniel postanowi� jednak mierzy	 wysoko. Nie tylko
postanowi�, �e wraca do aktorstwa — zdecydowa� równie� walczy	 o role,
których zazwyczaj nie przyznaje si� Azjatom. To w�a�nie dzi�ki tej de-
terminacji i mierzeniu wysoko uda�o mu si� zdoby	 jedn� z g�ównych ról
w serialu telewizyjnym Zagubieni. Dzi� Daniel jest gwiazd� i symbolem
seksu. Dla niego samego nie ma to szczególnego znaczenia, trzeba jed-
nak podkre�li	, �e swoimi dzia�aniami Daniel przeciera szlaki dla przy-
sz�ych pokole� ameryka�skich aktorów azjatyckiego pochodzenia —
zmienia w naszych oczach obraz Amerykanów azjatyckiego pochodzenia,
co ma dla niego bardzo du�e znaczenie. Tylko i wy��cznie Twoja sk�onno�	
do mierzenia nisko powstrzymuje Ci� przed podj�ciem ryzyka i wst�pieniem
na �cie�k� sukcesu.

Nie wszyscy chcemy by	 gwiazdami telewizyjnymi, ale te� tylko od nas
zale�y, w jakiej kwestii b�dziemy mierzy	 wysoko. Pami�taj, �e to nasza
osobista rewolucja. By	 mo�e kupi�e� samochód z nap�dem hybrydo-
wym, a by	 mo�e wzi��e� udzia� w marszu pokoju. Mo�e rzuci�e� znie-
nawidzon� prac�, cho	 jeszcze nie znalaz�e� takiej, któr� by� pokocha�.
Mo�e dwudziesty pierwszy wydawca odrzuci� Twój r�kopis, ale Ty nie
tracisz wiary w to, �e napisa�e� dobr� ksi��k�. Co by by�o, gdyby wiar�
straci�a J.K. Rowling, samotna matka zmagaj�ca si� pocz�tkowo z pro-
blemami finansowymi? By	 mo�e nie czyta�e� kolejnej ksi��ki o przygodach
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Harry’ego Pottera, a mo�e j� czyta�e�. Nie poddawaj si�. By	 mo�e Twój
nowy samochód hybrydowy wydaje Ci si� kropl� w morzu, udzia� w mar-
szach protestacyjnych wydaje Ci si� bezproduktywny, a Twoj� sytuacj�
finansow� cechuje teraz wi�ksza niepewno�	 — najwa�niejsze, �eby� si�
nie podda� i nie uleg� w�asnej sk�onno�ci do mierzenia nisko, która pró-
buje Ci� zniszczy	.

Czasami czujemy pokus� rywalizacji z innymi osobami mierz�cymi wy-
soko. To zupe�nie naturalne. Entropia mierzenia nisko ma t� cech� cha-
rakterystyczn�, �e konkurencja sprowadza wszystko do najmniejszego
wspólnego mianownika, tworz�c spiral� prowadz�c� w dó�. Na szcz��cie
inaczej rzecz si� ma w przypadku mierzenia wysoko — tutaj bowiem
konkurencja zamienia si� we wspó�prac�, która zawsze prowadzi do jeszcze
lepszych efektów ko�cowych. Razem mo�na osi�gn�	 znacznie wi�cej
ni� w pojedynk� w warunkach konkurencji.

Gdyby� si� zastanawia�, s�owo entropia, którym pos�u�y�em si� przed
chwil�, s�ownik definiuje jako „miar� nieokre�lono�ci i stopnia nieupo-
rz�dkowania elementów i stanów znajduj�cych si� w pewnym zbiorze”1.
Termin ten pasuje tu tak dobrze, �e wprost nie sposób go nie u�y	. Je�li
przyjmiemy, �e mierzenie nisko to entropia, nieokre�lono�	 i nieuporz�d-
kowanie, wówczas mierzenie wysoko b�dzie rozkwitem, rozwojem i mi�o�ci�.

Rewolucja
Praktycznie wszystkie dotychczasowe rewolucje znane historii znajdo-
wa�y swój pocz�tek w dzia�aniach mniejszo�ci lub czasowej koalicji kilku
mniejszo�ci, które po zako�czeniu pierwszego etapu walki zwraca�y si�
przeciw sobie. Rewolucja Mierzenia Wysoko jest �wiadomym i niezale�-
nym ruchem dzia�aj�cym w imi� interesów przewa�aj�cej wi�kszo�ci.
Skorzystaj� na niej nawet te osoby, które — przywi�zane do swojej men-
talno�ci mierzenia nisko — obawiaj� si� skutków mierzenia wysoko.
                                                          
1 Uniwersalny s�ownik j�zyka polskiego PWN, PWN 2008 — przyp. t�um.
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Jest to rewolucja jednokierunkowa.
Daje wszystkim i nie odbiera nikomu.

To nie jest nasza rewolta przeciwko nim. Zmierzamy do tego, aby nie
by�o podzia�u na nas i ich. Chodzi o to, aby ka�dy z nas wykorzysta�
swoj� szans� w zakresie samorozwoju. Oczywi�cie, osoby mierz�ce nisko
mog� utraci	 cz��	 w�adzy, szybko oka�e si� jednak, �e tak naprawd�
odebrali�my im strach, a nie w�adz�.

A� po dzi� dzie� praktycznie wszystkie formy ustroju spo�ecznego opie-
raj� si� na jakiej� odmianie antagonizmu mi�dzy silnymi i bezsilnymi.

adne spo�ecze�stwo nie mo�e w�a�ciwie funkcjonowa	 w warunkach
ci�g�ej opresji. Wszelkie formy represyjnej egzystencji nale�y uzna	 za
sprzeczne z za�o�eniami spo�ecze�stwa mierz�cego wysoko. Prawdziwe
mierzenie wysoko jest jak prawdziwa demokracja — pozwala stworzy	
spo�ecze�stwo z�o�one z ludzi równych w stopniu dotychczas niespoty-
kanym. Wi�kszo�	 nie b�dzie represjonowa	 mniejszo�ci. Uprzywilejo-
wana mniejszo�	 nie b�dzie pozbawia	 praw obywatelskich wi�kszo�ci
znajduj�cej si� w mniej uprzywilejowanej sytuacji. Polityka równych
szans nie oznacza, �e wszyscy s� tacy sami — oznacza co� zupe�nie innego.
W ramach takiej polityki ka�demu z nas przys�uguje swoboda, obowi�-
zek oraz mo�liwo�	 mierzenia wy�ej w kwestii tego, kim jeste�my i co
mo�emy zaoferowa	 �wiatu.

Podstawowym za�o�eniem Rewolucji Mierzenia Wysoko jest gromadzenie
i wzmacnianie kapita�u intelektualnego i duchowego.

Warunkiem gromadzenia kapita�u INTELEKTUALNEGO
jest mentalno�� mierzenia wysoko. Warunkiem gromadzenia
kapita�u DUCHOWEGO jest mi�o��. Przysz�o�� mierzenia wy-
soko zale�y wy��cznie od PO��CZENIA tych dwóch czynników.
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Miejsce izolacji wynikaj�ce z mierzenia nisko zajmie nauka oraz zdoby-
wanie praktycznego do�wiadczenia we wspó�pracy z innymi lud�mi.
To dwa czynniki, które umo�liwiaj� gromadzenie i wzmacnianie kapita�u
intelektualnego. To rewolucyjne po��czenie pozwoli obali	 fundament,
na którym tworzono i propagowano do tej pory mentalno�	 mierzenia
nisko. Mierzenie nisko odejdzie w niebyt, a zast�pi je mentalno�	 mie-
rzenia wysoko. Pojawi� si� w pe�ni wyra�eni i w pe�ni �wiadomi ludzie,
aktywni budowniczowie spo�ecze�stwa, którzy nie znaj� �adnych granic.
Ostatecznie to w�a�nie na tym polega mi�o�	.




