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Wybrane determinanty sukcesu i trwałosci 
pseudonauki - etap powstawania

❚ Sposób sformułowania podstawowych hipotez na 

tle dotychczas istniejących sposobów wyjaśniania

❚ Tworzenie specjalistycznego żargonu

❚ Imitacja systemu naukowego



  

Przykłady:

❚ Instytut Neurolingwistyki;
❚ Polski Instytut NLP;
❚ Instytut Rozwoju Osobowości NLP;
❚ Małopolski Instytut NLP;
❚ Yans Cron Instytut NLP;
❚ Pomorski Instytut NLP;
❚ Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki;
❚ Instytut Perswazji;
❚ Instytut NLP;
❚ International Institute for NLP & MORE;
❚ Instytut Doradztwa i Szkoleń NLP;
❚ Europejski Instytut NLP; 
❚ Instytut Psychologii Stosowanej mający swoją siedzibę w Poznaniu przebija swoją 

ofertą chyba wszystkie pozostałe, proponując poza NLP m. in. numerologię, tarota, 
huny, reiki, psychoastrologię, chirologię, chromoterapię itp. Zajęcia prowadzą 
dyplomowani psychologowie, psychoterapeuci, doktoranci itd.



  

Wybrane determinanty sukcesu i 
trwałosci pseudonauki - etap badan

❚ Sposób akcentowania odrębności badanych 

zjawisk i nieadekwatności aktualnie obowiązującej 

metodologii badań



  

❚  “Sam Freud był przeciwny prowadzeniu badań empirycznych nad mechanizmami obronnymi, w 
tym także badań nad wyparciem. W odpowiedzi na listy Searsa, który napisał do niego o swoim 
pomyśle badania projekcji, Freud stwierdził, że prowadzenie badań eksperymentalnych nad 
projekcją i innymi mechanizmami obronnymi nie ma sensu, że są to zjawiska tak ulotne i 
delikatne, że można je dostrzec jedynie w trakcie wywiadów klinicznych, a nie podczas badania 
eksperymentalnego, narzucającego pewien poziom standaryzacji” (Maruszewski, 2005). Freud 
systematycznie zniechęcał do badań empirycznych. 

❚ Richard Bandler współtwórca neurolingwistycznego programowania znany z otwarcie 
demonstrowanej pogardy dla testowania naukowego hipotez NLP, twierdził, że jego system to 
sztuka a nie nauka, więc testowanie jej założeń mija się z celem lub jest w ogóle niemożliwe, bo 
przecież sztuki nie da się badać przy pomocy metodologii stosowanej w psychologii.

❚  “Obrońcy Lacana (a również innych autorów, których prace tu omawiamy) często odpowiadają 
na krytykę, odwołując się do strategii, którą będziemy tu nazywać ani/ani: tych tekstów nie 
należy oceniać ani jako nauki ścisłej, ani filozofii, ani poezji, ani... Mamy zatem do czynienia z 
czymś, co można nazwać świeckim mistycyzmem: mistycyzmem, ponieważ celem dyskursu jest 
wywołanie pewnych efektów umysłowych, nie mających czysto estetycznego charakteru, ale bez 
odwoływania się do rozsądku: świeckim, ponieważ kulturowe odwołania (do Kanta, Hegla, 
Marksa, Freuda, matematyki, współczesnej literatury...) nie mają nic wspólnego z tradycyjnymi 
religiami i są atrakcyjne dla współczesnych czytelników” (Sokal, Bricmont, 1998).



  

Wybrane determinanty sukcesu i 
trwałosci pseudonauki - etap badan

❚ Przeciwstawienie praktyki i teorii

❚ “Truizmem jest, ale wygląda na to, że trzeba go tu powtórzyć, stwierdzenie, że psychoterapia 
i psychologia społeczna (tak samo jak wszelkie inne “psychologie”) to odrębne, autonomiczne 
systemy wiedzy, posiadające własną specyfikę. Tym bardziej, że terapia (w tym 
neurolingwistyczna) jest nauką stosowaną, nie w pełni zrozumiałą dla teoretyków 
pozbawionych praktyki i doświadczenia klinicznego” (Peczko, 2006).” 

❚ Zwolennicy NLP jednomyślnie podkreślają, że praktyka jest ważniejsza, niż teoria. Ich 
zdaniem, mało kto z nas zna teorię chodzenia, a jednak chodzimy. Znajomość teorii 
jakiegokolwiek zagadnienia nie jest istotna, o ile efekty są pozytywne. Teoria może być 
balastem. Niewielkie podstawy teoretyczne NLP są więc, ich zdaniem, raczej jego zaletą. 

❚ Nie inaczej twierdzi Bert Hellinger, terapeuta niemiecki. “Właściwie teorie takie są mi zupełnie 
obojętne. Widzę przecież, że to po prostu ma miejsce. Teoretyczne wyjaśnienia nie wnoszą 
niczego do praktyki. Wiele osób chce wytworzyć sobie obraz tłumaczący, jak coś takiego jest 
możliwe. Nie potrzebuję takich wyjaśnień, by pracować" (B. Hellinger, G. ten Hövel, 2004).



  

Wybrane determinanty sukcesu i 
trwałosci pseudonauki - etap utrwalania i 
sytuacje zagrozenia

❚ Kult twórcy koncepcji

❚ Metody obrony przed krytyką przyjmujące 

najczęściej syndrom „oblężonej twierdzy”



  

Wprowadzenie pseudonauki do 
popularnonaukowego obiegu na podstawie 
autorskiej mistyfikacji

❚ Dlaczego wymyśliłem nową terapię? 

❚ Dlaczego postanowiłem opublikować jej opis w 

miesięczniku „Charaktery”?



  

Zawartość tekstu:

“Zgodnie z koncepcją Sheldrake’a pole morfogenetyczne jest to wypełniające przestrzeń pole o 

bliżej nie sprecyzowanej naturze fizycznej, które obok czynnika genetycznego, DNA, nadaje 

określoną formę organizmom żywym. Ma ono też silny wpływ na zachowanie organizmów żywych i 

ich interakcje z innymi organizmami. Z polem morfogenetycznym wiąże się też pojęcie 

"formatywnej przyczynowości". Jest to, wg Sheldrake'a zdolność każdego organizmu do 

przekazywania pamięci o często powtarzających się zdarzeniach poprzez zapisywanie ich w polu 

morfogenetycznym, a następnie przekazywanie tej informacji potomkom i innym organizmom 

żywym poprzez aktywny kontakt z ich polami tego rodzaju. Przekazywanie to odbywa się w oparciu 

o zjawisko rezonansu morficznego. Zjawisko to, polega na tym, że jeśli jakaś krytyczna liczba 

osobników określonego gatunku nauczy się jakiegoś zachowania lub uzyska określone cechy 

organizmu, to automatycznie – dzięki rezonansowi morficznemu - są one dużo szybciej nabywane 

przez pozostałych osobników tegoż gatunku. Szybkość przyswajania w takich przypadkach trudno 

wyjaśnić naturalnymi procesami uczenia się. Co ciekawe, badania potwierdzają, że im większe 

zagęszczenie osobników danego gatunku, a co za tym idzie pól morfogenetycznych, tym 

intensywniejszy rezonans morficzny” (Aulagnier, 2007).



  

“Pacjent leży na czymś, co można by uznać za kozetkę XXI wieku, ale zamiast psychoanalityka 
siedzącego za wezgłowiem, widzimy człowieka w białym fartuchu wpatrującego się intensywnie 
w ekran komputera połączonego z potężnym tomografem. We wnętrzu maszyny znajduje się 
głowa pacjenta. Właśnie odbywa się mapowanie aktywności mózgu w czasie rzeczywistym przy 
pomocy fMRI – funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. To pierwszy krok w terapii – terapii 
przyszłości. Ma on na celu postawienie diagnozy dotyczącej zaburzeń pola morfogenetycznego. 
Dzięki temu możliwe będzie określenie jakich środków terapeutycznych użyć aby wywołać 
pożądany rezonans morficzny. Do wyboru terapeuta będzie miał na przykład muzykę - może 
zalecić pacjentowi ile, jakiej i w jakich proporcjach ma jej słuchać. Może też zalecić 
podopiecznemu przebywanie w zagęszczonych, ale precyzyjnie określonych środowiskach 
społecznych, np. wśród publiczności teatralnej lub wśród kibiców na stadionie piłkarskim. Na 
zakończenie terapii, procedura pomiaru zostanie powtórzona. Jeśli terapeuta uzna, że 
nieprawidłowości pola zostały ustabilizowane, uzna ją za zakończoną. Jeśli, mimo wszystko, w 
polu pacjenta brakuje stabilności, może wspomóc się dodatkowymi metodami diagnozy, np. 
pozytronową emisyjną tomografią komputerową. I na jej podstawie ukierunkować dalsze 
leczenie” (Aulagnier, 2007).

Zawartość tekstu:



  

Sokal’s hoax a Renata Aulagnier



  

Dziękuję za uwagę


