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• Byciem zbyt skrupulatnym
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Wydarzenie Wyjaśnienie uzasadnienie? 

Z okna wydostaje 
się

 
dym

ogień? ???
 

Prawdopodobnie –
 

powiedział: „nie ma 
dymu bez ognia”
Kiedy masz wątpliwości, dzwonisz po straż

 
–

 lepiej wszcząć
 

fałszywy alarm niż
 

zanegować
 pożar

Człowiek bełkocze pijany? ???
 

Może być
 

–
 

ale może być
 

sporo innych 
wytłumaczeń

 
(dezorientacja, udar). Jeśli nie 

rozważysz innych wytłumaczeń, możesz być
 zły na tego człowieka (okazać

 
zniesmaczenie)

Wnioskowanie bez 100% dowodu
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Dziedzina przykład
Polityka ???

 
7 Lipiec, 2005 r. wybuchy bomb w Londynie

 
7th, 2005

Policja, przez pomyłkę, zabiła niewinnego Brazylijczyka, krótko po 
atakach bombowych (wprowadzająca w błąd wskazówka: ciemna 
karnacja,  plecak, ucieka przed policją)
11 Marca, 2004 Ataki bombowe w Madrycie
W pierwszej kolejności, rząd Hiszpański był

 
przekonany o tym, iż

 
za 

atakami stoi terrorystyczna grupa ETA (wprowadzająca w błąd 
wskazówka: ETA była sprawcą

 
wcześniejszych ataków bombowych)

Medycyna ???
 

Pojedynczy objaw  Diagnoza?
Pojedynczy atak drgawkowy jest często rozpoznawany jako objaw 
padaczki (drgawki jednak mogą

 
być

 
również

 
powodowane przez 

odstawienie alkoholu lub też
 

wysoką
 

gorączkę
 

–
 

objaw jest więc 
wieloznaczny)
Z drugiej strony, niektóre diagnozy są

 
pomijane z powodu przedwcześnie 

zakończonej diagnozy (np. nowotwory)

Przeskok do konkluzji
 

“na gorąco”
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Legenda Za i Przeciw “Dowód”
Paul McCartney 
(Beatles) zmarł

 
w 

1966 w wypadku, 
a po śmierci 
zastąpił

 
go 

„dubel”

Za: ???
 

Istnieje rzekomo 70 dowodów na, 
niektóre z tzw. „Abbey

 
Road Cover”:

Paul idzie boso i jest śmiertelnie blady
Paul jest leworęczny ale trzyma papierosa w 
prawej ręce!
Tablica rejestracyjna „LMW”

 
–

 
Linda 

McCartney Płacze 
Również

 
basista zespołu mówi, że Paul gra 

inaczej od 1966 roku.

Przeciw: ???
Wygląd i głos
Dowody wydają

 
się

 
być

 
wymyślone, LWM 

może znaczyć
 

wszystko
Źródło: legenda została spreparowana przez 
pewną

 
gazetę

Przeskok do konkluzji
 

“na gorąco”
- Współczesne Legendy-
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Czy Paula McCartneya ktoś
 

„zastąpił” ?

Nie!

McCartney odpowiedział

 

na 
te spekulacje humorystycznie 
wydając album solowy: „Paul 
Żyje”

 

(„Paul is

 

live”).

Okładka jest identyczna z 
prezentowaną

 

poprzednio

Przeskok do konkluzji
 

“na gorąco”
- Współczesne Legendy-

-



???

Jak powstają
 

teorie spiskowe?




 

Często są
 

bardziej ekscytujące/zagrażające niż
 

rzeczywistość! 


 

Bazują
 

na stanowisku trudnym do sprawdzenia i udowodnienia (jak to, iż
 styl gry McCartneya się

 
zmienił), w które bezkrytycznie wierzą

 
niektórzy 

ludzie.


 

Ukrywają
 

alternatywne wyjaśnienia (np. LMW może znaczyć
 

wszystko).


 

Legendy bazują
 

na informacjach wyjętych z kontekstu. Znaczenie tych 
„dowodów”

 
jest wyolbrzymione (McCartney rzeczywiście jest leworęczny, 

ale to nie przeszkadza przecież, aby trzymał
 

papierosa w prawej ręce, 
chociażby dlatego, że fotograf o to go poprosił)

Jak powstają
 

teorie spiskowe?




 

W historii można znaleźć
 

wiele przykładów, gdzie mniejszości i 
„wyrzutków”

 
obarczano winą

 
za nie dające się

 
kontrolować, katastroficzne 

wydarzenia. Na przykład, w czasach średniowiecza za nieurodzaj winiono 
czarownice i mniejszości religijne.


 

Takie proste wytłumaczenie redukuje napięcie i strach związany z 
niespotykanymi zdarzeniami i daje złudzenie kontroli.. 

Jak powstają
 

teorie spiskowe?



 Badanie pokazują, że dużo osób z diagnozą
 

psychoz 
[ale nie wszyscy!!!] podejmują

 
decyzje w oparciu o 

skromne źródło informacji.

 Taki styl podejmowanie decyzji łatwo może 
prowadzić

 
to błędów. Dlatego też, styl podejmowania 

decyzji powinien rozważać
 

wszystkie dostępne 
informacje.

Dlaczego to robimy?
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to błędów. Dlatego też, styl podejmowania 
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wszystkie dostępne 
informacje.



Jak przeskok do konkluzji może prowadzić
 

do błędnych 
wniosków-

 
przykłady

Wydarzenie Wytłumaczenie podczas 
psychozy

Inne wytłumaczenie

Słyszysz trzeszczenie 
przez telefon.

CBŚ
 

założyło Ci podsłuch. Uszkodzenie linii; typowy 
dźwięk przy dalekich 
rozmowach;

 
problemy z 

telefonem.
W radio grają

 
piosenkę

 pod tytułem „Toxic”.
Tajny kod wskazujący na 
atak chemiczny.

Ta piosenka jest ostatnio hitem i 
jest często grana.

Zauważasz biały pył
 

na 
blacie kuchennym, 
którego wcześniej nie 
było

Ktoś
 

próbuje Cie otruć; 
policja podsuwa Ci 
narkotyki, aby Cię

 
wrobić

 
w 

coś.

Ktoś
 

przed chwilą
 

prostu piekł
 ciasto; nikt nie sprzątał

 
przez 

jakiś
 

czas.



Zadanie(1)

Za chwilę
 

zobaczysz serię
 

obrazków. Prezentacja zaczyna 
się

 
od jednego fragmentu obrazka. Następnie pojawia się

 kolejny fragment.
 

I tak, aż
 

do pojawienia się
 

całego obrazka.

Ø
 

Twoim zadaniem jest rozpoznanie treści obrazka (co to 
jest?)

Ø
 

Spróbuj unikać
 

pośpiesznych decyzji i poczekaj możliwie 
jak najdłużej. Przedyskutuj co potwierdza a co nie 
alternatywną

 
możliwość.
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Obrazek
 

1

Przedstawiono kilka możliwych odpowiedzi. Proszę
 

przedyskutuj 
w grupie jak bardzo prawdopodobne wydają

 
sie poszczególne 

odpowiedzi I czy już
 

czujesz się
 

wystarczająco pewien by 
podjąć

 
decyzję.



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



• u
 

śmiechnięta twarz

• kula do kręgli

• łódź

• bobsleje

• bujak

• głowa słonia

Co może być
 

prezentowane na tym obrazku?

Jak bardzo jesteś
 

pewien?
Czy chcesz podjąć

 
teraz decyzję?



Obrazek 2

W tej części nie będzie już
 

możliwych do wyboru opcji. 
Poszukaj własnych pomysłów na to co przedstawia obrazek. 
Podaj swobodnie jak najwięcej możliwości i proszę

 przedystkutuj swoją
 

ocenę
 

z grupą.
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