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Wstęp 

 

Drogi Czytelniku,

najwyższy wyraz mojej wdzięczności za czytanie tej

książki.

Związek przyczynowo-skutkowy zwykle stanowi początek

i koniec naszego poznania. Innym podobnym wyjątkiem jest

korelacja. Zamykają udostępnioną kategorię (zbioru wzorów

logicznych) równie szybko, jak ją otworzyli. Można to

zmienić!

Wyzwanie stanowić będzie wiele różnych celów w owej

jednej książce.

Ogólnie, jednym z celów jest możliwie najpełniejsze

poznanie naszego poznania (dotyczy to psychologii

inteligencji i tzw. kombinowania). Kolejnym celem jest

równość ujawnienia „stron równania logicznego”. Wymaga

to uświadomienia nieświadomych operacji logicznych

(ilościowo i jakościowo: ich typów). Tak, by skutek (gotowa

myśl logiczna) była równie jawna, jak przyczyna (operacje

logiczne doń prowadzące).

Moim celem jest także, by Czytelnik odnalazł się

w bardziej korzystnej sytuacji poznawczej po przeczytaniu

tej książki, jak przed jej przeczytaniem – z wykorzystaną

szansą progresu poznawczego.

5



Rzeczywisty progres jest niezastępowalny swą iluzją

progresu. Od pozornie rzeczywistego progresu poznawczego

lepszy jest choćby minimalny, ale prawdziwy. 

W języku można odnaleźć ślady logicznego myślenia

(niekoniecznie jednak śladowe ilości). Innymi słowy, język

zdradza operacje logiczne, jakie wykonał mózg. 

To, co najlepsze w tej książce zawdzięczam wzorom

logicznym; w celu odwdzięczenia się próbowałem, by była

to książka o nich samych.
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