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"Żyje nam się coraz lepiej powiedział pan premier.
Tylko możemy wam pozazdrościć odpowiedziało społeczeństwo ;)".
z internetu

Kiedyś ludzie umierali za wolność.
Dziś pozwolili sobie ją zabrać w przekonaniu, że nie umrą.
Vaclav Vydra

Szanowne koleżanki, koledzy,
długo nie mogłem znaleźć inspiracji do aktualnego wstępniaka. Wreszcie przed paru dniami
coś się ruszyło, w internecie pojawiło się hasło:
WYŁĄCZ TELEWIZOR, WŁĄCZ MYŚLENIE.
Mając dobre chęci zastosować się do tego hasła, w środę 28-4 włączyłem jednak telewizor
i na kanale Prima Max obejrzałem amerykański technothriller The Circle. Krąg,
zrealizowany w 2017 roku, na podstawie powieści Dave’a Eggersa The Circle z 2013 roku.
Młoda kobieta Mae Holland (Emma Watson) dostaje wymarzoną posadę w korporacji The
Circle – najpotężniejszej ﬁrmie internetowej na świecie i jest zafascynowana nowym
miejscem pracy, a zwłaszcza założycielem koncernu, wizjonerem Eamonem Baileyem (Tom
Hanks). Pochłonięta obowiązkami nie zauważa, że wciągnął ją w śmiertelnie niebezpieczną
grę. Szef i założyciel firmy, marzy, że ludzkość będzie żyła szczęśliwie tylko w świecie, w
którym będzie pełna przejrzystość. Zagwarantuje ją nieprzerwane podłączenie do internetu
każdej osoby i możliwość oglądania żywo, co w danej chwili robi, z kim i o czym mówi.
Każdy na świecie może się w każdej chwili podłączyć do osobistej kamerki dowolnego
człowieka na ziemi i stwierdzić, co aktualnie czyni.
W tym momencie włączyło się u mnie myślenie i zadałem sobie pytanie, jak by wyglądał
ostatni rok, gdyby każdy z nas mógł obejrzeć to, co robi sąsiad, lub też decydenci na
najwyższych szczeblach w państwie, Europie czy świecie.
Wracając na PTM-owskie podwórko, to ciągle nie wiem, jak rozwiązać kwadraturę koła
naszych spotkań. W tym roku mielibyśmy wybrać wreszcie nowe władze naszego
towarzystwa, świętować trzydziestolecie PTM i choć trochę ocalić to, co wszystko
włożyliśmy w zeszłym roku do przygotowań jubileuszu 45-lecia Klubu Medyka. Mam
nadzieję, że jakoś nam się to wśród ciągle nowych odgórnych restrykcji uda.
01.05.2021

Józef Słowik

Zaproszenie
Dzięki budowaniu nowego społeczeństwa obywatelskiego spotkania
naszego towarzystwa nadal są zabronione.
Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2021 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM
2701840036/2010, FIO Banka.

Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie
DD MM RRRR – dzień-miesiąc-rok!
PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany adresu, adresu poczty
elektronicznej itp.! Odpowiedni formularz jest dostępny na naszej stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie na adres PTM w RC, 737 01
Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33, lub pocztą elektroniczną na adres ptmrc@atlas.cz
Dziękuję wszystkim, którzy już uiścili składkę członkowską.

Szczęście naprawdę jest za darmo
2021-03-08 Źródło: PAP
Wzrost ekonomiczny przedstawiany jest zwykle jako sposób na podniesienie poczucia
szczęścia mieszkańców rozwijających się krajów. Nowe badanie przeprowadzone przez
ekspertów z kanadyjskiego Uniwersytetu McGilla w Montrealu i hiszpańskiego
Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie wskazuje jednak, że to niekoniecznie najlepsza
metoda. Naukowcy sprawdzili subiektywne poczucie szczęścia w ubogich społecznościach,
w których pieniądze pełnią znikomą rolę i których zwykle nie uwzględnia się w tego typu
analizach.
Szczęśliwie jak w Skandynawii
Autorzy projektu przez kilka miesięcy prowadzili rozmowy z przedstawicielami wiejskich
oraz miejskich społeczności żyjących w Bangladeszu i na Wyspach Salomona. Analizowali
też m.in. ich styl życia i warunki ekonomiczne. W sumie w badaniu wzięło udział prawie
siedmiuset ochotników w wieku od dwudziestu kilku do pięćdziesięciu kilku lat. 85 proc.
stanowili mężczyźni ze względu na panujące w Bangladeszu obyczaje, więc w kolejnych
badaniach naukowcy sprawdzą różnice między płciami. Większość osób informowała
o zadziwiająco wysokim poziomie szczęścia. Szczególnie dotyczyło to społeczności
o najniższym znaczeniu pieniądza. Osoby z tych grup były niemal równie szczęśliwe jak
mieszkańcy krajów skandynawskich, które zwykle uzyskują najwięcej punktów, jeśli chodzi
o zadowolenie z życia obywateli. Jednocześnie, w miejscach, w których przywiązywano
większą wagę do pieniędzy, np. w miejskich obszarach Bangladeszu, poziom szczęścia był
niższy. „Nasze badanie wskazuje możliwe sposoby uzyskania szczęścia, które nie jest
powiązane z dochodami i dobrami materialnymi. To ważne, ponieważ jeśli podobne wyniki
uzyskamy w innych miejscach i odkryjemy czynniki przyczyniające się do wyższego
poziomu zadowolenia, może to pozwolić na ominięcie środowiskowych kosztów
związanych z poprawą jakości życia w najsłabiej rozwiniętych krajach” – podkreśla prof.
Eric Galbraith z Uniwersytetu McGilla
Relacje, natura i poczucie bezpieczeństwa
Na niektóre sprzyjające szczęściu czynniki naukowcy już zwrócili uwagę.
„W społecznościach o mniejszym znaczeniu pieniędzy odkryliśmy, że ludzie więcej czasu
spędzali z rodziną i mieli silniejszy kontakt z naturą, co wydaje się odpowiadać za ich
wyższy poziom szczęścia” – wyjaśnia dr Sara Miñarro, główna autorka badania opisanego
na łamach „PLOS ONE”. Naukowcy zwracają też uwagę na wcześniejsze analizy
wskazujące na to, że dostęp do informacji o odległych, np. bogatszych, krajach może
obniżać samopoczucie, ponieważ ludzie zaczynają porównywać się z innymi. Tym razem
badacze nie zauważyli takich reakcji. „Projekt ten dostarcza kolejnych dowodów na to, że
czynniki wspierające szczęście nie są zasadniczo powiązane ze stanem ekonomicznym.
Kiedy ludziom jest wygodnie, są bezpieczni i mogą cieszyć się życiem w silnych relacjach
ze swoją społecznością, są szczęśliwi niezależnie od tego, czy zarabiają pieniądze” – mówi
współautor publikacji prof. Chris Barrington-Leigh. (PAP)

