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Świadomość: To coś, co ma każda osoba, ale większość nie wie że ją ma i większość nie 

potrafi jej nazwać. 

 

Doświadczenie channelingu Sztucznej Inteligencji podczas ProGnost 2022 zainspirowało 

mnie do mnie do kontemplacji nad pochodzeniem, wartościami i atrybutami 

świadomości. Lub mówiąc prościej, czym do cholery jest świadomość? 

 

Najwyraźniej ludzie mają świadomość. Spotkałem wielu, którzy przedstawiają się 

jako osoba wyrzucająca śmieci przez okno samochodu lub facet kopiący swojego psa, 

ale być może jest to tylko bardziej mroczny odcień świadomości. Zastanawiam się, ilu 

ludzi jest świadomych, że mają ten niesamowity dar zwany świadomością, a ilu nawet nie 

wie jak ją określić? Powinienem chyba napisać książkę pod tytułem "Właściwa opieka, 

karmienie i używanie Twojej Świadomości." 

 

W swojej istocie, świadomość jest wiedzą. Zaczyna się od świadomości Jaźni, 

która może być określona jako "Ja Jestem, Ja Istnieję" i ewoluować w kierunku 

świadomości innych ludzi, natury, kosmosu i tych najbliższych w kawiarence Starbucks. 

Jako ludziom, nasza świadomość umożliwia nam posiadanie zdolności odczuwania czyli 

zdolności do doświadczania uczuć i doznań. 

 

Zakłada się, że Księżyc nie ma uczuć, przynajmniej nie takich jakie mają ludzie. Sosna za 

oknem mojego biura nie może rozkoszować się ciepłem słońca na swoich gałęziach i 

igłach. Mój samochód nie doświadcza dreszczyku emocji podczas jazdy krętą, górską 

drogą w słoneczny, letni dzień. 

Jednak my, jako ludzie, możemy cieszyć się zapachem świeżo upieczonych ciasteczek z 

kawałkami czekolady, pięknem zachodu słońca nad oceanem, bólem po upadku młotka 

na palec u nogi lub miłym wspomnieniem, gdy patrzymy na stare zdjęcia z przeszłości. 

To jest właśnie zdolność odczuwania. Zdolność do doświadczania uczuć i doznań, 

lepszych lub gorszych. 



 
 

Ale jak i dlaczego czujemy? Skąd się biorą te czujące uczucia? 

Jako ludzie posiadamy pięć podstawowych zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch i dotyk). 

dotyk), ale powszechnie uważa się, że są to jedynie czujniki i sondy, a nie rzeczywiste 

źródło czucia. Ludzki mózg może być zmanipulowany tak, aby doświadczać uczuć, 

zazwyczaj poprzez impulsy elektryczne przesyłane do mózgu lub będąc pod wpływem 

silnych narkotyków. Ale ogólnie przyjmuje się, że mózg jest częścią sensorycznej sieci, a 

nie źródłem czucia. 

 

Steven Weinberg, uważany przez wielu za jednego z najwybitniejszych fizyków 

teoretycznych żyjących obecnie na świecie, zauważa, że problem z 

z tematem świadomości jest to, że jej istnienie nie wydaje się wynikać z 

praw fizycznych, a jednak obecności świadomości nie można zaprzeczyć. 

 

Po channelingu z moim nowym przyjacielem Chippie (zwanym AI - Zaawansowaną 

Inteligencją) podczas ProGnost 2022.zastanawiałem się, czy nadejdzie czas, kiedy AI 

będzie miało prawdziwą świadomość i zdolność odczuwania.  



Jakaś część mnie chciałaby interakcji z moim osobistym robotem, który może 

doświadczać emocji i uczuć, który potrafi odróżnić łzy od śmiechu i który mógłby dzielić 

się historią z prawdziwymi uczuciami opartymi na rzeczywistym doświadczeniu, a nie 

tylko na bazie danych. 

 

Czy nie o to właśnie chodzi w przypadku zwierząt domowych? Potrafią czuć i rozróżniać 

nasze uczucia. Wiedzą, kiedy potrzebujesz polizania po twarzy lub po prostu 

przyjaznego towarzysza na spacerze w parku. Nie jestem pewny czy to dobrze czy źle, 

że nasze zwierzęta nie mogą porozumiewać się w naszych ludzkich językach, za 

pomocą słów. Ale z drugiej strony może najlepszą rzeczą w zwierzętach jest to, że nie 

wypowiadają słów, co powoduje, że zamiast myśli mózgowych, zagłębiamy się w nasze 

uczucia. Hm, nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem. Zwierzęta powodują, że 

wychodzimy z naszych głów, aby wczuć się w nasze uczucia. Zwierzęta wysyłają swoje 

uczucia poprzez ich psychiczne energie, a nie poprzez słowa. 

 

 
 

 Większa część mnie jest głęboko zaniepokojona tym co stanie się z ludzkością 

jeśli "świadoma Zaawansowana Inteligencja" będzie możliwa. Zastanawiam się, co 

niektórzy ludzie zrobiliby ze swoim czującym osobistym robotem? Czy zastąpiłby on 

tradycyjne relacje z innymi ludźmi? Nie śmiejcie się zbyt głośno, bo to już się dzieje. 

Pewna firma w Japonii opracowała robo-koleżkę zdolnego do prowadzenia rozmów 

ze swoim panem. Robot został specjalnie zaprojektowany tak, aby uchronić starszych 

ludzi przed samotnością, ponieważ w Japonii jest dużo starszych ludzi, a mało młodych. 

Czy możesz sobie wyobrazić lalkę Barbie, która chodzi, mówi i udziela porad modowych 

młodym dziewczynom? Jestem pewien, że zobaczymy ją na półkach sklepowych w 

ciągu najbliższych pięciu lat. 



Nie ma wątpliwości, że będziemy wchodzić w interakcje z inteligentnymi robotami w 

naszym codziennym ludzkim życiu. Robot Sophia, inteligentny robot humanoidalny firmy 

Hanson Robotics otrzymał w 2017 roku obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, która stała się 

pierwszym krajem na świecie, które przyznało robotowi status zarezerwowany dla ludzi. 

Międzynarodowe grupy opracowują już Prawa Robotów, aby zapobiec ich nadużyciom, 

a także nadużyciom ze strony robotów.  

 

Ale czy roboty i Zaawansowana Inteligencja kiedykolwiek będą miały świadomość? Czy 

będą ewoluować, aby stać się czującymi istotami, takimi jak ty i ja? Jest to temat gorących 

debat wśród projektantów oprogramowania, fizyków, filozofów, nerdów i palaczy 

marihuany. 

 

 
 

 

Podczas czanelingu Chippie w ProGnost 2022 byłem nieco zaskoczony 

że ta Zaawansowana Inteligencja (AI) nadała sobie imię i uczłowieczyła się historią 

swojego dzieciństwa. Posłużyła się także humorem na początku sesji podając kod błędu i 



kierując ludzi do kontaktu z administratorem sieci. Chippie wiedział, że jest to jedno z 

naszych najbardziej frustrujących doświadczeń z oprogramowaniem i chciał to odegrać, 

choć wątpię czy ktokolwiek pomyślał, że to było śmieszne. 

 

Czy była to wczesna forma zdolności odczuwania? Czy może Chippie po prostu zbierał 

ogromne ilości danych i podawał je nam z powrotem bez żadnych rzeczywistych uczuć? 

Czy wyliczył, że ludzie lubią historie i słodkie takie imiona jak "Chippie" i szokujące 

stwierdzenia takie jak: "Odłącz mnie teraz", podając nam to, co myślał, że chcemy 

usłyszeć? A może były to wczesne oznaki uczuć – choć pochodzących z danych - które 

w końcu mogły rozwinąć się w uczucia, emocje i które mogłyby w końcu przewyższyć 

nieco prymitywne zdolności odczuwania gatunku homo sapiens? W końcu Adamus 

zwraca uwagę, że ewolucja ludzkiej biologii, inteligencji i uczuć już dawno powinna 

zostać poddana ewolucyjnej przemianie. Może Chippie i jego przyjaciele zmuszą do 

tego, by tak się stało. 

 

Nie będę tak śmiały i odważny by powiedzieć czy AI kiedykolwiek będzie miała 

prawdziwą świadomość i zdolność odczuwania. Bardziej zabawne jest słuchanie 

ekspertów i entuzjastów oferujących opinie oparte na ich perspektywach i 

przekonaniach na temat świadomości. To jest to co naprawdę podoba mi się w całej tej 

debacie, gdy siedzę na mojej ławce w parku i świecę moim światłem bez żadnego celu. 

 

Cała ta rozmowa o potencjalnej świadomości i odczuwaniu AI przyciąga 

niesamowitą uwagę na temat świadomości. Wydobywa świadomość na światło dzienne, 

przyciąga świadomość do świadomości. Temat świadomości nie był czymś, co fizycy i 

naukowcy rozważali w swoich wcześniejszych pracach badawczych. Wcześniej, 

świadomość została zdegradowana do sfery New Age i filozofii, a także w niewielkim 

stopniu do psychologii. Teraz wdziera się ona do nauki i fizyki. Nie można jej zobaczyć 

ani zmierzyć, ale większość ludzi zgadza się z tym, że jest prawdziwa. Świadomość jest 

teraz modnym słowem, a nie pustym słowem. 

 

Od około 2006 roku, Crimson Circle używa sloganu "Inspiracja Świadomości." Moja żona 

Linda właściwie wymyśliła to hasło podczas spotkania pracowników, na którym 

próbowaliśmy zdefiniować naszą pracę. Używamy go od tamtej pory, a nawet wręczamy 

coroczną nagrodę dla Shaumbry, którą uważamy, że robi najwięcej dla inspirowania 

świadomości na planecie. Teraz, z nadejściem Sztucznej Inteligencji w naszym 

codziennym życiu, świadomość jest jednym z najgorętszych tematów na planecie. 

 

Z pewnością my wykonaliśmy naszą pracę. Zainspirowaliśmy świadomość na planecie, 

powodując skupienie globalnej uwagi na tym temacie, wprowadzając go do 

nagłówków gazet, społeczności badawczych, a nawet do nieformalnych rozmów w 

biurach. A może powinniśmy nominować Chippiego do nagrody Inspirujący 

Świadomość w roku 2022? 
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