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Rozważania na 8 marca. 

Rozważania filozoficzne w Święto Wszystkich Pań. 

Cóż, szykuje się pierwszy dubel jeżeli chodzi o niepoważnoblogowe tematy. Już bowiem rok temu 
poświęciłem kilka zdań temu dniu (link chętni znajdą poniżej). Swoją drogą, dużo wody upłynęło w 
Wiśle, a blog dalej trwa, powstają nowe wpisy, nowe pomysły na rozwój bloga (od niedawna wersja 
PDF każdego wpisu,  profile  w najpopularniejszych sieciach  społecznościowych i  tym podobne 
szczegóły), ruch na stronie wzrasta od jakiegoś czasu, co bardzo cieszy. Oby tak dalej!  Tytułem 
wstępu przywołałem więc temat sprzed roku, wyraziłem zadowolenie z tego, że blog dalej istnieje 
w Sieci, tyle wystarczy.

Teraz temat  właściwy.  Dzień kobiet,  8  marca.  Krótką genezę tego święta  przedstawiłem już w 
ubiegłorocznym wpisie (ponownie odsyłam do linku). Dzisiaj postanowiłem – pół żartem, pół serio 
– napisać o podmiocie  tego święta:  kobietach.   Posłużę  się  tutaj  dosyć ciekawym/żartobliwym 
cytatem, którego z racji stopnia złożoności, raczej nie cytuje się w towarzystwie.  ;)

Wiele rozpraw filozoficznych napisano, wiele postawiono pytań, tysiące godzin zajęło filozofom 
rozważanie na temat problemu: czym jest ludzka dusza? Odpowiedzi na te pytania – często mniej 
lub bardziej zawiłe (zazwyczaj jednak bardziej :P ) – są o tyle ciekawe co nie zawsze do końca 
obrazują poruszany temat. W swoich poszukiwaniach znalazłem ciekawy cytat pana Karla Klausa, 
który nieco doprecyzował obiekt swoich badań i podał dosyć zawiłą, choć przez to chyba najbliższą 
prawdy odpowiedź. 

Zapewne niejeden mężczyzna zastanawiał się, czym jest dusza kobiety, cóż im tam w środku gra, 
jakie  są.  Dwa worki  złota  i  pół  królestwa temu,  kto taką  wiedzę  posiądzie!  Jednak,  aby nieco 
przybliżyć nas – panów – do prawdy, podaję taką oto formułę: 

DUSZA kobiety = x^2 + sqrt(31*4 -20+4*6 - (4x2) + y^2 +2xy) / (x+y)^2-3*8+6-^*2 *(0,53 + 
0,47). 

Pomogło? :) Nie? No cóż, być może dlatego, że kobiety, dla większości panów są zagadką (i bardzo 
dobrze), co chyba jest jest jedną z przyczyn, dla których tak bardzo je kochamy. :)

Niejeden złośliwie powie,  że w duszy kobiety panuje chaos.  Warto jednak powstrzymać się od 
takich komentarzy w dzisiejszym dniu (i w ogóle). Pamiętajmy o tym panowie ;) 

Kończąc dzisiejszy wpis, nie mógłbym zrezygnować z życzeń. Będą to podwójne życzenia.
Pierwsze, dla panów: niech w myśl powyższej formuły ukochane kobiety (lub te, które dopiero 
spotkają  w  swoim  życiu)  będą  dla  nich  nierozwikłaną  zagadką  i  tajemnicą,  aby  każdy  dzień 
przynosił coś nowego.

A wszystkim paniom życzę, aby nie tylko w dzisiejszym dniu za sprawą swoich mężczyzn czuły się 
zawsze  kobieco,  czuły  się  doceniane,  były  zawsze  uśmiechnięte.  Nie  może zabraknąć  również 
najszczerszych życzeń: sukcesów, powodów do radości i spełnienia w życiu. Tego wszystkiego z 
okazji święta i nie tylko, wszystkim Czytelniczkom, które tu zajrzą serdecznie życzę :)
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