
Nauka i pseudonauka

dlaczego ludzie wierzą w bajki?



czego poszukuje ten pan?



zanim zbudujesz swój dom…

przygotowanie kamieni do zabezpieczenia 
budynku

wstępne rozmieszczenie kamieni w 
budynkubudynku

rozmieszczenie kamieni w piwnicy



zanim zbudujesz swój dom…

dobór właściwej strony kamienia 
metodami radiestezyjnymi

rozłożenie kamieni w obrębie 
fundamentów budowanego domu

rozmieszczenie kamieni w dołkach o 
głębokości 25 cm



zanim zbudujesz swój dom…

umieszczenie kamieni w dołkach i 
sprawdzenie ich polaryzacji

przygotowanie do strojenia kamieniprzygotowanie do strojenia kamieni

precyzyjne strojenie kamieni:  
najważniejsza część pracy, kamienie 
należy wystroić tak, aby ich aury
nachodziły na siebie a orientacja 
polaryzacji wszystkich kamieni była taka 
sama, kamienie ustawione są pozytywną 
stroną do wnętrza budynku.



jak pozbyć się trucizn z organizmu

• w rzeczywistości:
– korozja elektrod w wyniku elektrolizy (woda zrobi się 

brązowa bez włożenia do niej nóg
– plastry zawierają ocet drzewny który brązowieje przy 

styczności z wilgocią



homeopatycznie, czyli naturalnie



jaki jest Twój znak zodiaku?

ale…

• prawo ciążenia

• genetyka

• astronomia• astronomia

• precesja Ziemi

• bliźnięta dwujajowe

• szkodliwe stereotypy



dysonans poznawczy

"Lis pewien, łgarz i filut, wychudły, zgłodniały,

Zobaczył winogrona rosnące wysoko.

Owoc, przejrzystą okryty powłoką,

Zdał się lisowi dojrzały.Zdał się lisowi dojrzały.

Więc rad z uczty, wytężył swoją chudą postać,

Skoczył, sięgnął, lecz nie mógł do jagód się dostać.

Wprędce przeto zaniechał daremnych podskoków

I rzekł: „Kwaśne, zielone, dobre dla żarłoków"

La Fontaine



dysonans poznawczy

• moja babcia paliła paczkę dziennie i dożyła 90-tki

na żebraniu zarabiają więcej niż uczciwi ludzie• na żebraniu zarabiają więcej niż uczciwi ludzie

• w zbombardowanej wiosce na pewno byli terroryści



błąd poznawczy

• efekt potwierdzania

• efekt wspierania decyzji

• efekt pewności wstecznej

• efekt polaryzacji• efekt polaryzacji

• efekt zaprzeczania

• iluzja grupowania



iluzje (thatcheryzacja)



iluzje (pareidolia)



iluzje (pusta maska)



iluzje (przyczynowość)

?

źródło: D.J.Leinweber, Stupid Data Miner Tricks

?



jak rozpoznać 
pseudonaukę?

• czy twierdzenie jest teorią?
– pochodzi z eksperymentów

– jest falsyfikowalne

– przewiduje przyszłe cechy i 
zachowaniazachowania

• czy było znane starożytnym
– Chińczykom

– Majom

– Egipcjanom?



jak rozpoznać pseudonaukę?

• czy o odkryciu doniesiono najpierw w mediach?

• czy ma miejsce konspiracja rządu, przemysłu 
zbrojeniowego, firm farmaceutycznych?zbrojeniowego, firm farmaceutycznych?

• czy odkrycie jest zbyt piękne, żeby było 
prawdziwe?



jak rozpoznać pseudonaukę?

• czy twórcy próbowali obalić swoją teorię?

• czy coś jest nie w porządku z normą?

• czy produkt nie jest "w 100% naturalny"?

• czy teoria ma poparcie polityczne, kulturalne 
lub ideologiczne?



energia

Żadna forma istnienia, w tym także życie ludzkie, nie byłaby możliwa bez 
energii. Cały Wszechświat egzystuje dzięki niej, zdyscyplinowanym 
uporządkowanym rytmem. To energia powoduje, ze planety nie odbijają się o 
siebie jak piłki i nie panuje chaos. […]

Energia krąży w ciele człowieka kanałami energetycznymi zwanymi 
meridianami. Łączą one punkty na skórze z głównymi organami meridianami. Łączą one punkty na skórze z głównymi organami 
wewnętrznymi. Miejscami szczególnej koncentracji energii w organizmie są 
czakry. Siedem głównych czakramów biegnie wzdłuż kręgosłupa. Pierwszy 
znajduje się u jego podstawy, siódmy na czubku głowy. Energia w czakrach
znajduje się w ruchu wirowym i następuje tu ciągła wymiana z energią 
kosmiczną. Czakry bywają otwarte lub okresowo zamknięte.

Instytut Rozwoju Umysłu Aquarius



jak się dajemy nabierać

• sofizmat rozszerzenia
• drobne wykroczenia nie powinny być karane więzieniem

• jeśli zlikwidujemy więzienia, zapanuje chaos!

• argument ad hominem• argument ad hominem
• francuskie wina są wysokiej jakości

• mówisz tak, bo jesteś frankofilem

• odwołanie do autorytetu
• czarne dziury to bramy do innych wszechświatów, sam 

Stephen Hawking tak twierdzi



jak się dajemy nabierać

• żądanie specjalnych praw
• homeopatia nie poddaje się podwójnej ślepej próbie

• anegdotyczne obserwacje
• mój dziadek widział ducha w Koluszkach w 1949 roku• mój dziadek widział ducha w Koluszkach w 1949 roku

• odwołanie do ignorancji
• brak dowodu jest dowodem braku

• szyja żyrafy nie mogła wyewoluować



jak się dajemy nabierać

• argument non sequitur
• ponieważ rząd mataczy, w Roswell wylądowali kosmici

• post hoc ergo propter hoc
• szczepionki MMR wywołują autyzm• szczepionki MMR wywołują autyzm

• korelacja i przyczynowość
• stłuczone lustro, czarny kot, rozsypana sól



jak się dajemy nabierać

• kłopoty ze statystyką
• urodziny w ten sam dzień

• błąd następnika
• rak jest chorobą, ale nie każda choroba to rak• rak jest chorobą, ale nie każda choroba to rak

• plurium interrogationum
• czy przyjemnie jest nie musieć się martwić o higienę?

• argumentum ad populum
• wszyscy wiedzą, że mały klaps nie może zaszkodzić



jak nie dać się nabrać

• postępuj zgodnie z metodą naukową

– grupa kontrolna

– ślepe testy (pojedyncze, podwójne)– ślepe testy (pojedyncze, podwójne)

– recenzja



nauka i naukowcy



… a w rzeczywistości

• nauka działa

• nauka nie ma świętych ksiąg

• nauka nie zna autorytetów

• nauka ma obsesję rzeczywistości• nauka ma obsesję rzeczywistości

• nauka rodzi więcej pytań niż odpowiedzi



czy nauka zabija piękno?

• John Keats do Izaaka Newtona

"Zabiłeś piękno tęczy, wyjaśniając ją"

• Carl Sagan• Carl Sagan

"Jesteśmy pyłem gwiazd"



trivia

naukowcy potwierdzili "efekt Mozarta", tzn. szybszy rozwój 
dzieci którym puszczano specyficzną muzykę

terapia światłem pomaga w leczeniu depresji sezonowej

witamina B pomaga odstraszyć komary

jedzenie marchewek pomaga polepszyć wzrokjedzenie marchewek pomaga polepszyć wzrok

obcinanie włosów powoduje, że odrastają gęstsze i mocniejsze

strzelanie palcami może prowadzić do artretyzmu

dramatyczne przeżycie może spowodować osiwienie

czytanie przy słabym świetle prowadzi do pogorszenia wzroku

akupunktura ma własności zmniejszające ból



co dalej?



co dalej?

• Skeptic's guide to the universe

• Naked Scientists

• Racjonalista.pl

• Brainiacs (YouTube)• Brainiacs (YouTube)

• http://www.freeinquiry.com/skeptic/resources/



Sapere aude!


