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ZAŁĄCZNIKI
Karty pracy do wykorzystania

STACYJKA 1

Skaner czy statek kosmiczny?

Naukowcy doszli do wniosku, że został tylko miesiąc zanim grawitacja wewnętrzna Ziemi 
wciągnie całą planetę w przestrzeń nie większą niż twoja pięść. Naukowcy są w 100% pewni, 
że wszyscy i wszystko na planecie w momencie implozji zginie. Nie masz innego wyboru, 
jak zostawić Ziemię. Mamy wystarczające zasoby, aby wydostać wszystkich z planety, mo-
żesz wybrać jeden z dwóch możliwych środków transportu.

•	 METODA 1 – Jedną z metod jest teletransport. Wejdziesz do skanera tu, na ziemi, który 
zniszczy twój mózg i ciało, rejestrując dokładny stan wszystkich twoich komórek. In-
formacje te zostaną natychmiast przesłane do replikatora na Marsie – dotarcie do nich 
zajmie zaledwie kilka sekund – który następnie utworzy mózg i ciało dokładnie takie, 
jak twoje, przy użyciu zupełnie nowych materiałów. Osoba na Marsie będzie wyglądać 
jak ty, myśleć jak ty, w rzeczywistości będzie nie do odróżnienia od ciebie. 

•	 METODA 2 – Drugą metodą transportu jest podróż kosmiczna, która potrwa około 
dwóch tygodni. Ten wybór jest bardziej ryzykowny, ponieważ istnieje 50% szans, że 
statek kosmiczny zostanie uderzony przez nadlatujące odłamki i nie zakończy podróży. 
Możesz zginąć w transporcie. Jednak jeśli podróż zakończy się powodzeniem, twoje 
ciało i mózg na żadnym etapie nie zostaną zniszczone, jak ma to miejsce w przypadku 
teletransportera.

Musisz teraz szybko wybrać opcję, która według Ciebie da Ci największą szansę na przeży-
cie – poddajesz się działaniu skanera, czy decydujesz się na kosmiczną podróż? Jaka jest 
Twoja decyzja?

STACYJKA 2

Wirus i Ty

Wyobraź sobie teraz, że wszyscy dotarli na Marsa niezależnie od podjętej decyzji o sposobie 
transportu. Jest jednak nowy problem… Życie na Marsie nie okazuje się tak idealne, jak 
mogłoby się wydawać. Na planecie pojawił się dziwny wirusy, który powodują wiele prob-
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lemów. Wirus atakuje mózg. Jest szczególnie paskudny, ponieważ psuje ścieżki neuronowe, 
prowadząc do utraty pamięci i przypadkowej zmiany cech osobowości. Jedna osoba, która 
miała wirusa, była odnoszącym sukcesy autorem książek historycznych. Teraz nie może 
napisać ani słowa, ale stała się świetna w tańcu brzucha. Inna osoba była świetnym aktorem, 
a teraz jest nieśmiała, powściągliwa i woli spędzać całe dnie, pielęgnując ogród. Niestety 
złapałeś tego zmieniającego mózg wirusa. Musisz teraz szybko zdecydować, co robić.

•	 WYBÓR 1 – Lekarze mogą zminimalizować działanie wirusa, zastępując części mózgu 
zaawansowanymi formami chipów. W twoim przypadku musieliby to zrobić w prawie 
całym mózgu. Badania pokazują, że możesz być pewien, że wynikiem będzie całkowite 
zachowanie twoich obecnych wspomnień, osobowości, planów, przekonań itd. Będziesz 
więc w stanie prowadzić normalne życie bez zauważalnych zmian w swojej osobowości. 
Nie wiadomo jednak, na ile chipy umożliwią Ci bycie elastycznym i adaptowanie się do 
różnych zmian.

•	 WYBÓR 2 – Alternatywą jest poddanie się wirusowi, przechorowanie go z następującą 
zmianą charakteru.

Musisz teraz szybko dokonać wyboru, który Twoim zdaniem da Ci największą szansę na 
przeżycie. Czy pozwalasz wirusowi działać, czy też zamieniasz swój mózg na chipy? Jaka 
jest Twoja decyzja?

STACYJKA 3 

Reinkarnacja czy zamrożenie?

Postęp medyczno-technologiczny umożliwił odkrycie, że reinkarnacja rzeczywiście ma 
miejsce. Wydaje się, że jest jakaś niematerialna część – nazwijmy ją duszą – we wszystkich 
istotach ludzkich. Po śmierci dusza opuszcza ciało i wchodzi do ciała nowo narodzone-
go zwierzęcia lub człowieka. Nie zabiera wspomnień, chociaż uważa się, że może mieć 
pewien wpływ na określenie charakteru danej osoby, ale biorąc pod uwagę silny wpływ 
genów i wychowania, uważa się, że efekt ten jest stosunkowo niewielki. Pogłębione bada-
nia nad ludzkimi duszami pokazują jednocześnie, że dusze giną, jeśli są przechowywane 
w temperaturze poniżej punktu zamarzania dłużej niż tydzień. Te fakty są niezbędne 
do dokonania ostatniego wyboru.

Jesteś bardzo chory, ale naukowcy spodziewają się, że będą w stanie cię wyleczyć za oko-
ło dwa lata, ponieważ pracują nad leczniczą recepturą. Naukowcy opracowali technikę 
głębokiego zamrażania ludzi, umożliwiając im późniejsze ożywienie z nienaruszonymi 
wspomnieniami i charakterem. Masz więc dwie możliwości:
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•	 WYBÓR 1 – Pozwalasz chorobie zrobić swoje, więc twoje ciało umrze, ale twoja dusza 
przejdzie do nowonarodzonego zwierzęcia lub człowieka i będzie żyła bez ryzyka roz-
płynięcia się w nicości.

•	 WYBÓR 2 – Poddajesz się głębokiemu zamrożeniu do momentu opracowania leczni-
czej receptury. To zniszczy twoją duszę. Nie wiadomo też, jak zachowa się twoje ciało 
po rozmrożeniu, czy nie zajdą w nim inne procesy, które spowodują, że zapadniesz na 
inne choroby. 

Musisz dokonać wyboru, który Twoim zdaniem da Ci największą szansę na przeżycie – po-
zwolenie twojej duszy na reinkarnację, czy poddanie się głębokiemu zamrożeniu w ocze-
kiwaniu na lek? Jaka jest Twoja decyzja?


