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Einstein nie prowadził eksperymentów.  
Był fizykiem teoretycznym. Zestawiał znane fakty i 
szczegółowe zasady i budował z nich teorie, które 
charakteryzowały się prostotą i szerokim zakresem. 
 
Myśląc nad zdolnościami Einsteina można sądzić, że 
jego procesy wnioskowania przebiegały na bardzo 
wysokim poziomie abstrakcji i opierały się na 
skomplikowanych działaniach matematycznych. 



Sam Einstein twierdził, że było zupełnie inaczej.  
 
Mówił, że jego sposób myślenia opiera się na 
umysłowych wyobrażeniach, którymi manipuluje 
sprawdzając co w określonych okolicznościach dzieje 
się z różnymi przedmiotami i zdarzeniami. 
 
Szczegółowa teoria względności była rezultatem 
manipulacji wyobrażeniem, w którym Einstein ścigał 
wiązkę światła, doganiał ją i "patrzył" jak będzie 
wyglądała. 
 

  



  

Mówił tak: 
 
„ Mozolne poszukiwanie konwencjonalnych słów 
lub innych znaków dokonuje się dopiero w fazie 
drugiej, gdy efekty wspomnianej zabawy 
skojarzeniami są już dostatecznie ukształtowane i 
mogą byś swobodnie reprodukowane" 



  

Aby właściwie rozumieć  
związek pomiędzy znakiem, a znaczeniem i komunikacją  
trzeba najpierw widzieć  
relację między rzeczywistością, a znakiem.  
 
Model ma stanowić  
narzędzie lepszego rozumienia procesów zachodzących 
pomiędzy przedmiotem, znakiem i jego znaczeniem. 



  



  

Doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że 
poznawane cechy przedmiotów posiadają pewną 
hierarchię, w której istnieją poziomy mniej lub 
więcej ważne oraz poziomy fundamentalne (na 
przykład dotyczące faktu bycia).  
 
Ustalenie hierarchii cech przedmiotów jest sprawą 
wielu elementów takich jak; rodzaj kultury, zakres 
wiedzy, język itp.  
 
Hierarchia może być budowana w oparciu o różne 
kryteria. Zmiana cechy podstawowej, a więc i 
hierarchii pozwala na zobaczenie tego samego 
przedmiotu jako czegoś zupełnie różnego od 
doświadczeń dotychczasowych. 



  

Jako przykład posłuży naczynie.  
Powszechnie uznaje się, że cechą użytkową 
naczynia jest jego powłoka - ścianki, które stanowią 
barierę między tym co wewnątrz, a tym co na 
zewnątrz.  
 
Słowo "za-wartość" uświadamia nam, że chodzi o 
coś, co ma być zamknięte w środku i tak to słowo 
jest rozumiane ( i pewnie, dlatego większość naczyń 
jest zamykana.).  
 
Również wytwarzanie naczynia rozpoczyna się od 
budowania ścianek. 



  

Zmiana podstawy hierarchii cech poprzez wskazanie, że cechą użytkową 
naczynia jest pustka wewnątrz, a nie ścianki, zupełnie inaczej przedstawia ten 
przedmiot. 
 
Gdy cechą użytkową naczynia jest powłoka, istotne będą ścianki,  
a tego konsekwencją - pustka w środku.  
Gdy za cechę użytkową uznamy pustkę wewnątrz, to ona będzie ważna, a 
tego konsekwencją - ścianki (To tak jakby powiedzieć, że aby zrobić rurę 
należy pierwsze wziąć okrągłą pustkę i oblać cienką warstwą metalu).  
 
W pierwszym przypadku - to ścianki zdecydują o zawartości,  
w drugim natomiast - zawartość o ściankach.  
 
W pierwszym - będziemy kształtować najpierw ścianki, ich kształt, fakturę, 
itp., a potem martwić się o to, co w tym naczyniu umieścimy. (Jeżeli 
ewentualnie coś się nie uda, zawsze można znaleźć zawartość, która będzie 
właściwa dla takich ścianek. Kupiona gliniana doniczka może przepuszczać 
wodę, a więc nie nadawać się do celu, w którym została nabyta. I można ją 
użyć do przechowywania na przykład substancji pozbawionych wody).  
 
W drugim, to co chcemy przechowywać zdecyduje o sposobie zbudowania 
ścianek, a więc decyzja będzie zależna od cech zawartości.  



  

Mówiąc inaczej, najpierw "opracowujemy" formę pustki w oparciu o cechy 
zawartości, a później jakby przedłużenie powłokę (ścianki).  
 
Naczynie posiadające ścianki nieprzepuszczające płyny MOŻE służyć do 
przechowywania wody, natomiast przechowywanie wody WYMAGA 
nieprzepuszczalnych ścianek.  
 
Wbrew pozorom, te dwa fakty nie są takie same. 
  
Wydaje się, że obydwa te sposoby patrzenia na przedmiot są 
równouprawnione, a nawet wskazane. 
 
Który wybierzemy lub na który położymy większy nacisk, będzie 
uzależnione od celów "całościowych" jakie ma spełniać przykładowe 
naczynie. 



  

Myślenie polega na manipulowaniem informacjami, 
które przechowujemy w naszym umyśle.  
 
Czasami jest to rozwiązywanie jakiegoś problemu, 
czasami proste określenie z czym dana informacja 
jest związana. 
 
Myślenie częściowo opiera się na języku - jest 
narzędziem wykorzystywanym w tym procesie, ale 
nie jedynym. 



  

Większość ludzi sądzi, że myślimy słowami. 
 
John Watson - twórca behawioryzmu - twierdzi, że 
istnieją co najmniej trzy powody by sądzić, że nie 
myślimy słowami. 
 
1. Dlaczego mamy kłopoty z wyrażaniem słowami 
tego co myślimy. 
2. Słowa są wieloznaczne - myśli nie. Gdy myślisz o 
winie nie zastanawiasz się czy chodzi o alkohol czy 
o wyrządzoną komuś krzywdę. 
3. Obserwacja zwierząt i eksperymenty 
prowadzone z nimi pozwalają sądzić, że zwierzęta 
mogą myśleć i rozwiązywać zadania. 



  

Koncepcja relatywizmu językowego - myśli są 
warunkowane językiem, zatem ludzie posługujący 
się różnymi językami myślą w różny sposób. 
Koncepcję rozpowszechnił Benjamin Lee Woorf. 
  
Inuici  - Kanada wiele słów na określenie rodzaju 
śniegu. 
 
Rosch 1975 weryfikacja koncepcji relatywizmu 
językowego plemię Dani Papua-Nowa Gwinea.  
Dwa słowa na określenie kolorów.  
Eksperyment wykazał, że potrafią rozpoznawać 
wiele kolorów i je nazywać. 



  

Język nie w pełni determinuje sposób myślenia.  


