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The boiling frog problem
Problem ugotowanej żaby
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Anthropocene –
the era of human impact
Era wpływu człowieka

Great acceleration

1 billion humans

7,4 billion humans

Industrial revolutionAgricultural revolution





DZIAŁANIE 
Zagadka stawu z liliami wodnymi

• Lilia wodna zaczyna rosnąć w stawie;
• Codziennie podwaja swoją liczbę
• Po 30 dniach cały staw pokryty jest liliami, 
• W którym dniu staw będzie pokryty w 

połowie?



‘Earthrise’ (1968) – Wschód Ziemi



International Space Station
(Międzynarodowa stacja kosmiczna)



EXPONENTIAL GROWTH
postęp geometryczny [2x]

• 1% corocznie = 70 lat
• 2% =
• 3% (Polish economy) =
• 7% = (Chinese economy) = 10 lat
• 10% = 7 lat



Square Peg & Round Hole
(Machine World & Natural World)

'Świat maszyn' nie pasuje do Świata Natury
(Kwadratura koła) 

Kwadratowy klocek nie pasuje do okrągłego 
otworu – każde dziecko o tym wie



Anthropocene Age: Two Worlds

1. The Natural World
3.8 billion years evolving 
Self-regulating diverse ecological balance 
of adaptive systems

time



Epoka antropocenu: dwa światy

1. Świat Natury
3,8 mld lat ewolucji
Samoregulująca się różnorodna pod 
względem ekologicznym równowaga
systemów adaptacyjnych

czas



Anthropocene Age: Two Worlds

2. The ‘Machine World’ [Hockey Stick]

10000 years of urban culture; 
300 years of high-tech. 

unsustainable exponential growth 
& loss of resources, diversity, stability
This is where the world’s leaders 

are taking us….!!

time



Epoka antropocenu: dwa światy

2. 'Świat maszyn' [kij hokejowy, krzywa ‘J’]

10000 lat kultury miejskiej; 
300 lat nowoczesności - hi-tech)

Niezrównoważony, geometryczny wzrost 
i utrata zasobów, bioróżnorodności i stabilności

To tam prowadzą nas
światowi przywódcy….!!

czas





ECOLOGICAL FOOTPRINTECOLOGICAL FOOTPRINT
ŚŚladlad ekologicznyekologiczny

20203030

19701750

EARTHEARTH’’S LIMITS LIMIT
Granica pojemnoGranica pojemnośścici

Critical point of collapse?Critical point of collapse?
Punkt krytyczny Punkt krytyczny ––
zazałłamanie systemuamanie systemu

Ovrshoot of sustainable capacityOvrshoot of sustainable capacity
Przekroczenie pojemnoPrzekroczenie pojemnośścici



Ślad ekologiczny: jakie są różnice?





Oddziaływanie = populacja x bogactwo x 
technologia



“Nawet jako wysypisko śmieci pojemność
świata jest ograniczona.” — W. R. Catton



Więcej niż styknie zaczyna się wczesniej!





Czy Polacy zasługują na 
więcej?



Styknie? Czy więcej, więcej, więcej?



Titanic ale bez łodzi ratunkowej!



Antropocentryzm
(koncentrowanie się na człowieku)

Podstawowe przekonanie ludzi w sztucznym
‘świecie maszyn', iż:

• natura ma służyć ludziom
• ludzie są ponad naturą, a nie jej częścią

(człowiek jest najwyższą wartością)
• celem człowieka jest dominacja nad naturą
• natura postrzegana jest głównie jako zasób



Czynniki wywołujące stres w 
‘świecie maszyn'

1. Globalna niestabilność systemów finansowych z 
powodu zadłużenia

2. Rosnąca nierówność pomiędzy bogactwem a biedą
(ostatnio przedstawiana procentowo jako 1% i 99%)

3. Nielegalna migracja i globalny handel ludźmi
4. Konflikty regionalne na tle etnicznym, religijnym,

dostępu do zasobów
5. Rozprzestrzenianie broni nuklearnej
6. Terroryzm
7. Urbanizacja i wielkie miasta (35>10 milionów)
8. Wojna cybernetyczna i kruchość Internetu
9. Niekontrolowana sztuczna inteligencja (AI)



Natural World Stressors

1. Climate disruption & sea level rise
2. Pollution of air, water and land
3. Depletion - fossil energy and minerals
4. Depletion - fisheries, forests, soils, water
5. Biodiversity and ecosystem losses (the 

planet’s 6th Great Extinction.)
6. Global epidemics of disease 



What to do?
Co robić?

• Self – core beliefs, values, STYKNIE life style
• Ja - podstawowe przekonania, wartości, styl życia 

STYKNIE

• Community – education à action:
www.case4all.info = moja akcja
(CASE = Community Action for Spaceship Earth)

• Społeczność – edukacja à akcja

• Political action – change the ‘story’
“Styknie Fest” + Social Networking etc.

• Polityczna akcja – zmiana narracji/opowiesci



Change the ‘story’
(from à to / odà do)

• GREED àWANT à
NEED SATISFACTION

• Chciwośćà chęć posiadania à
zaspokajanie tylko potrzeb

• PROFIT>PEOPLE>PLANET à
PLANET>PEOPLE>PROFIT 

• Zysk>Ludzie>Planetaà
Planeta>Ludzie>Zysk



Kierunek: STYKNIE?
• Business-as-Usualà New Politics/Economics

(Nowa polityka/ekonomia)
• Anthropocentrism à Living within Nature 

(Życie z naturą)
• EGOcentrism à Planetary ECOcentrism

(Planetarny ekocentryzm)
• Wealth for the Eliteà Enough for All

(STYKNIE dla wszytkich)
• Unlimited growth à Sustainability 

(Równowaga)



What is preventing effective action?
Dlaczego nie ma skutecznych akcji?



“All that stands in the way of saving the planet 
is a combination of ignorance, prejudice and 
vested interests. - What could go wrong?”

“Mamy zaledwie trzy bariery  w ratowaniu 
naszej planety– ignorancja, uprzedzenia i 
obawa przed utratą stanu posiadania –
Wobec tego...  co za problem?

Paul Krugman’s Irony



Determined sardine or boiled frog?
Zdeterminowana sardynka vs. 

ugotowana żaba?



It’s Our Future!



Human Nature?

• Acquisition of Power & Wealth > Altruism
• Psychological denial or ‘disavowal’ > 

Accepting & Acting upon reality
• Trapped in the Here & Now > Focused 

on the Future
• Preference for the Status Quo (Inertia) >

Desire for Radical Action



The Four Self ModelThe Four Self Model
OUTER SELF  (seen by others)OUTER SELF  (seen by others)

•• THE THE ‘‘HAVINGHAVING’’ SELFSELF

Our physical and material self Our physical and material self –– what we possess: what we possess: 
clothes, property, our appearanceclothes, property, our appearance

•• THE THE ‘‘DOINGDOING’’ SELFSELF

How we act, especially our verbal and nonHow we act, especially our verbal and non--verbal verbal 
communication which along with the communication which along with the ‘‘Having SelfHaving Self’’
defines our personalitiesdefines our personalities



INNER SELFINNER SELF
(known only to ourselves)(known only to ourselves)

•• THE THE ‘‘SEEING/THINKING/FEELINGSEEING/THINKING/FEELING’’ SELFSELF

Our consciousness, which makes us human and which we Our consciousness, which makes us human and which we 
can use to control the other three selves and much of can use to control the other three selves and much of 
our lives. Our our lives. Our ‘‘locus of controllocus of control’’..

•• THE THE ‘‘BEINGBEING’’ SELFSELF

The The ‘‘SoulSoul’’ or or ‘‘Core BeliefsCore Beliefs’’, in our sub, in our sub--conscious minds, conscious minds, 
which we can adapt to guide our thinking, feeling and which we can adapt to guide our thinking, feeling and 
identity, our selfidentity, our self--image and our selfimage and our self--esteem, our esteem, our ‘‘comfort comfort 
zoneszones’’ and our purpose and worldview.and our purpose and worldview.



Structure and Agency

• Structures of Power & Control
Culture
Economic
Political
Social

• Sources of Agency
Community
Family
Individuals



What Consumerism inhibits:
1C>4C

• Contemplation (Soul)
• Connection (Spirit)
• Care (Nature)
• Compassion (Humanity)



August 20, 2015 Marcia Glaze Wyatt 54

What You Learned :

So you’re saying that 
“It ain’t so much the 
things we don’t know 

that get us into 
trouble. It’s the 

things we do know 
that just ain’t so!!!”

Evidence for Catastrophic Climate Change

HmmmHmmm……

It’s all most 
certainly

uncertainuncertain!
..zzzzz

•Hypotheses: More than one!

•Models: only guesses.

•Data: poor, adjusted, a mess

•History: adjusted, a mess

•Consensuses: come and go

•Nature: gives mixed signals

•Good intentions can backfire

Artemus Ward


