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Nie warto, panie Witkowski, 

czyli dlaczego trudno walczy! z pseudonauk"

Jaros aw Klebaniuk

Instytut PsychologiiUniwersytet Wroc awski

W artykule przedstawiono argumenty na rzecz tezy, i# Autor prowokacji wykaza  odwag$ cywiln", cho! 

nie ustrzeg  si$ nadmiernych generalizacji w postrzeganiu reakcji %rodowiska naukowego. Brak jedno-

znacznego poparcia dla przyj$tej formy demaskowania pseudonauki wyja%niany jest na kilka sposobów. 

Po pierwsze, by! mo#e psychoterapia nie jest postrzegana jako naukowa, co wynika z jej tradycji, praktyki 

uprawiania i optymistycznego nastawienia. Po drugie, si y wolnego rynku stwarzaj" popyt na pseudonau-

kowe praktyki obiecuj"ce polepszenie jako%ci #ycia. Po trzecie, g $boka irracjonalno%! przejawiaj"ca si$ 

w powszechnym wyznawaniu przekona& sprzecznych z wiedz" naukow" sprawia, #e tolerancja na koncep-

cje pseudonaukowe mo#e by! wi$ksza. 

S owa kluczowe: irracjonalno%!, odwaga cywilna, prowokacja, pseudonauka, psychoterapia

Celem niniejszego g osu w dyskusji jest pochwale-

nie autora prowokacji, której dotyczy artyku  „O psy-

chobiznesie, tolerancji i odpowiedzialno%ci, czyli strate-

gie czystych uczonych”, a tak#e wyra#enie #alu z powodu 

nieskuteczno%ci jego stara&. Pochwa a, dla zachowania 

obiektywizmu, b$dzie krótka. 'al natomiast wielki.

Zamieszczenie pseudonaukowego artyku u o psycho-

terapii w poczytnym i jedynym na rynku czasopi%mie 

popularnonaukowym okaza o si$ rzecz"  atw" (cho! na 

uwag$ zas uguje aktywna rola redakcji, która %ci"gn"w-

szy z internetu czyj"% prac$ nie tylko pope ni a plagiat, 

ale te# przypisa a ten plagiat rzekomej autorce – madame 

Aulagnier, przypadkiem tylko jej w ten sposób, z powodu 

nieistnienia, nie krzywdz"c), za% uzyskanie sprostowa-

nia, nie mówi"c o przeprosinach – rzecz" trudn", wr$cz 

niemo#liw". Nie tylko nie mam dobrych do%wiadcze& 

w kontaktach z Charakterami, ale te# od wielu lat uwa-

#am to pismo za nieprofesjonalne i skrajnie komercyj-

ne, cho! zdaj$ sobie te# spraw$, #e brak równowa#nych 

(pod wzgl$dem zasi$gu) propozycji sk ania kilku wybit-

nych psychologów do publikowania tam, niekiedy nawet 

do%! regularnie. Z powodu obecno%ci w gronie autorów, 

a tak#e w Radzie Naukowej nazwisk przydaj"cych pismu 

presti#u, prowokacja okaza a si$ celna, po%rednio uderzy-

 a bowiem w autorytet psychologii jako nauki. Zreszt" 

owo „pokalanie w asnego gniazda” okaza o si$ jednym 

z zarzutów stawianych bezlitosnemu egzekutorowi. Tym 

bardziej nale#y podkre%li! i doceni! odwag$ cywiln" pro-

wokatora. Wszak tego rodzaju dzia ania, czy to w dzia al-

no%ci artystycznej, czy w naukowej zawsze nara#a y ich 

sprawców na ró#nego rodzaju ataki. W tym przypadku 

%rodowisko na szcz$%cie jest tego pokroju, #e jedynym 

zagro#eniem dla autora prowokacji jest przyjmowanie 

ciosów polemicznych, niekiedy dosy! zjadliwych. Z tym 

jednak radzi on sobie (z pomoc" wspó pracownika) wy-

starczaj"co dobrze, bym nie przechodzi  jeszcze do #alu, 

a przez chwil$ kontynuowa  chwalenie.

O tym, jak skutecznym prowokatorem jest Tomasz 

Witkowski, niech %wiadczy cho!by taka oto wypo-

wied(, do której, przyznaj$, daj$ si$ sprowokowa!. 

Przy wo ywanie wypowiedzi studenta konkretnego uni-

wersytetu jako ilustracji rzekomej bierno%ci %rodowiska 

akademickiego wobec „zbrodni przeciwko warto%ciom 

stanowi"cym istot$ nauki” stanowi swoiste nadu#ycie. 

Otó# cytowane s owa studentki/studenta, która/który by! 

mo#e rzeczywi%cie nie zetkn$ a/zetkn"  si$ z tematem na 

zaj$ciach dydaktycznych (a mo#e tylko nie uczestniczy /
a lub nie uwa#a /a na takich zaj$ciach) nie mo#e by! pod-

staw" do uogólnie&. Cytowana zasada racjonalno%ci uzna-

wania przekona& Ajdukiewicza nie zosta a u#yta przez 

Autorów w tym kontek%cie. Sugestia, jakoby studenci 
 Jaros aw Klebaniuk, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc-
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domagaj"cy si$ wyja%nie& spotkali si$ z murem milcze-

nia, nie jest oparta na #adnych przes ankach, w ka#dym 

razie przes anki takie nie zosta y ujawnione w tek%cie. 

Osobi%cie porusza em spraw$ prowokacji na seminarium 

i studenci w zdecydowanej wi$kszo%ci nie wiedzieli o niej 

wcze%niej. Czy jednak to powinno sk oni! mnie do orga-

nizowania osobnego spotkania w tej sprawie? By! mo#e 

rzeczywi%cie dosy! niefrasobliwie nie skorzystali%my 

z geograÞcznych preferencji, jakich nasz (i jeszcze jeden) 

instytut psychologii do%wiadcza w zwi"zku z miejscem 

zamieszkania autora prowokacji. Natomiast ewentual-

ne wprowadzenie tej tzw. prowokacji Witkowskiego do 

programu akademickiego (np. kursu etyki) rzeczywi%cie 

jest warte rozwa#enia. Wówczas okaza oby si$, #e Autor 

dodatkowo sprowokowa  czynniki decyzyjne do umiesz-

czenia go w panteonie klasyków.

Niestety, jako klasyk, by! mo#e Tomasz Witkowski 

zdob$dzie miano Don Kichota polskiej psychologii (dla 

jasno%ci: niczego nie ujmuj$ uczonemu; jego intelektual-

ny format z pewno%ci" wielokrotnie przewy#sza zas ugi 

poznawcze Þkcyjnego rycerza). Otó# porwa  si$ bowiem 

nie tylko na spokój wynikaj"cy z pokojowego wspó ist-

nienia nurtów i czasopism naukowych i „szama&skich”, 

ale te# wyst"pi  przeciwko wolnemu rynkowi i pryncy-

piom kapitalizmu. Jako taki za% skazany jest (szcz$%liwie 

tylko w tym jednym przedsi$wzi$ciu) na nieuchronn" po-

ra#k$, za któr" stoi niewidzialna r$ka tego# rynku. I tu 

zaczyna si$ zapowiadany #al.

Je#eli uznamy nauk$ za najbardziej obiektywny wehi-

ku  poznania, niezale#nie od tego, jaki przyjmiemy model 

weryÞkacji teorii (por. Chalmers, 1993), to s uszna wydaje 

si$ tak#e realizacja trzech – z pi$ciu – celów psychologii 

jako nauki: opisu zachowania i procesów psychicznych, 

ich wyja%niania i przewidywania. Je%li za% wymagamy od 

psychologii, aby by a u#yteczna, to oczekujemy, by umo#-

liwi a tak#e sterowanie zachowaniem i polepszanie jako-

%ci #ycia (Zimbardo, 2001). Pytanie, przed jakim stoimy 

jako psychologowie, nie brzmi, czy realizowa! te cele, 

ale które i w jakim zakresie. Psychoterapia jako cz$%! 

psychologii stosowanej z pewno%ci" koncentruje si$ na 

dwóch ostatnich (czyli wyja%nianiu i przewidywaniu za-

chowa&); wszak eksplantacja i predykcja to domeny psy-

chologii teoretycznej. Ostatecznym celem psychoterapii 

wydaje si$ ul#enie w cierpieniu i podniesienie zadowole-

nia z #ycia, cho! w poszczególnych podej%ciach mo#e to 

by! usuni$cie objawów zaburze& psychicznych b"d( „re-

edukacja, resocjalizacja, reorganizacja, restrukturalizacja, 

rozwój lub integracja osobowo%ci pacjenta” (Kratochwil, 

2003, s. 23). W szerokim sensie psychoterapia mo#e by! 

rozumiana jako dziedzina kultury, zainteresowana natur" 

ludzk", zdrowiem i chorob", a tak#e cierpi"c" i poszuku-

j"c" pomocy jednostk" (Rosi&ska i Olender-Dmowska, 

1997). Przy tak deÞniowanej psychoterapii, wobec mno-

go%ci (róde  problemów i dyskomfortu, na jakie nara#ony 

jest cz owiek, nie dziwi olbrzymie zapotrzebowanie na 

ró#ne formy kontaktów i oddzia ywa& terapeutycznych.

 W praktyce oznacza to mnogo%! nurtów psychoterapii, 

w%ród których – obok dominuj"cego podej%cia eklektycz-

nego – wyró#ni! mo#na: psychoanalityczny, behawio-

ralno-poznawczy, humanistyczno-egzystencjalny, syste-

mowy i inne (Grzesiuk, 2000). Wiele spo%ród specyÞcz-

nych koncepcji nie spe nia kryteriów naukowo%ci, Kla-

sycznym przyk adem jest ortodoksyjna psychoanaliza, 

która pomimo swej ewidentnej s abo%ci teoretycznej (por. 

Stachowski, 2000, s. 54) nie tylko zyska a olbrzymi" po-

pularno%!, ale te# zainspirowa a licznych, niezale#nych 

od siebie psychoterapeutów do rozwoju szkó  neopsycho-

analitycznych, relacji z obiektem i, jak adlerowska czy 

jungowska, bardzo odleg ych od freudowskiej (Grzesiuk, 

2000). Przy stosowaniu twardych kryteriów nie tylko ta 

grupa teorii, ale i wiele innych, powinno by! uznanych za 

pseudoteorie. Jednak si " powszechno%ci aprobaty, je%li 

nie w%ród naukowców, to w%ród psychologów praktyków, 

s" one nie tylko uprawiane, ale uznawane za dopuszczal-

ne czy obowi"zuj"ce (stanowi"ce g ówny nurt). Zmiany 

paradygmatów nie s" bowiem oparte na cyzelowaniu 

tych samych zasad racjonalno%ci i obiektywnych kryte-

riów weryÞkacji, ale na zasadzie konsensusu odpowied-

nio du#ej i uznanej grupy uczonych (Kuhn, 2001). Je%liby 

jednak skuteczno%! zabiegów o oddzielenie nauki od 

pseudonauki mia a na tym polega!, to lobbowanie w%ród 

wp ywowych uczonych mia oby pewien sens. Mogliby 

mianowicie umówi! si$, #e stanowczo uznaj" jak"% bzdur-

n" koncepcj$ za pseudonaukow" i postaraj" si$, #eby nie 

mia a dost$pu ani do s awy, ani do popularyzacji, ani do 

Þnansowania. Przedstawione i zilustrowane przyk ada-

mi konkretnych wypowiedzi reakcje na prowokacj$ nie 

napawaj" zbytnim optymizmem, gdy# dominuj" w%ród 

nich niepreferowane przez Witkowskiego strategie: prze-

milczenia, pomniejszania, reorientacji, jednak pojawia 

si$ te# strategia biernej aprobaty, a nawet eksploatacyj-

na, co mog oby %wiadczy! o skuteczno%ci przedsi$wzi$-

cia. Samo wyró#nienie „strategii”, a nie „reakcji” uzna! 

nale#y za nieco nadmiernie optymistyczne. By! mo#e 

problem spotka  si$ z mniej systematyczn" i przemy%la-

n" odpowiedzi" ni# pragn" by tego Autor. Jednak i to nie 

by oby najgorsze. Moim zdaniem, sedno niejednolitej re-

akcji w %rodowisku tkwi w czym innym.

Psychoterapia jest dziedzin" praktyczn", podczas gdy 

wi$kszo%! naukowców skupia swoje poznawcze i ba-

dawcze wysi ki na teorii i jej weryÞkacji. Bez wzgl$du 

na to, czy czyni" to w sposób indukcyjny, czy falsyÞka-
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cjonistyczny, u#ywaj" aparatu logicznego, który pozwa-

la bez trudu (cho! niekiedy z bólem zawiedzionej wiary 

i nadziei) odrzuci! sformu owan" wcze%niej, b $dn" hi-

potez$. Tymczasem miar" dobroci psychoterapii w naj-

lepszym razie jest jej skuteczno%!. St"d nie poddaj" si$ 

psychoterapie podobnej weryÞkacji jak teorie naukowe. 

Nie logiczno%! bowiem, lecz subiektywne przekonanie 

klienta o poprawie jego samopoczucia i funkcjonowania 

stanowi" miary efektywno%ci. Wszelkie negatywne skut-

ki s" marginalizowane, gdy# – w najbardziej spektakular-

nych formach – zazwyczaj dotycz" niewielkiej liczby pa-

cjentów. Pogorszenie stanu pacjentów wyst$puje w przy-

padku stosowania ró#nych form psychoterapii i zale#y 

raczej od dzia a& i cech konkretnego terapeuty ni# od re-

prezentowanej szko y terapeutycznej (Rakowska, 2005). 

Mi$dzykulturowe obserwacje wykazuj", #e niezale#nie od 

rodzaju formalnych ram udzielanej pomocy (czy b$dzie 

mia a charakter psychiatryczny, jak w kulturach Zachodu, 

czy magiczny, jak to ma miejsce w tradycyjnych cywiliza-

cjach) pewne cechy terapeuty, jak empatia czy #yczliwo%! 

w wi$kszym stopniu przyczyniaj" si$ do skuteczno%ci od-

dzia ywa& ni# przyj$ta formu a dzia ania (Torrey, 1981). 

Fakt, #e tak zwane teoretyczne podstawy psychoterapii, 

czarów czy czegokolwiek innego b$d"cego przedmiotem 

relacji pomagaj"cy – potrzebuj"cy, mog" stanowi! pseu-

donaukowy be kot, nie ma wi$kszego znaczenia ani dla 

„terapeuty”, ani dla „leczonego”. Z tego punktu widzenia 

psychoterapia ma szans$ by! nauk" tylko w tych spo e-

cze&stwach, w których nauka jest wysoko ceniona, albo 

– nawet je%li nie jest wysoko ceniona, jak to ma miejsce 

w naszym kraju, gdzie odsetek bud#etu przeznaczany na 

badania jest jednym z najni#szych w Europie – tam, gdzie 

psychoterapeuci ze wzgl$dów praktycznych s" zwi"zani 

z o%rodkami naukowymi. Teoretyczne uzasadnienia nie-

których oddzia ywa&, cho!by takich, jak „koncepcja pól 

morfogenetycznych, rezonansu morÞcznego i przyczy-

nowo%ci formatywnej” (por. Witkowski i Fortuna, 2008) 

mog" stanowi! przedmiot krytycznej analizy ze strony 

psychologów akademickich (Witkowski, 2007), ale dla 

wi$kszo%ci nie s" interesuj"ce, gdy# po prostu nie stano-

wi" nauki. Tak wi$c oboj$tno%! czy nawet aktywna nie-

ch$! cz$%ci %rodowiska wobec prowokacji Witkowskiego 

mo#e wynika! z – ukrytego i taktownie nieujawnianego 

– traktowania psychoterapii jako dziedziny w znacznej 

cz$%ci pozanaukowej, rz"dz"cej si$ w asnymi prawami, 

w du#ej mierze wi$c obcej nauce, w ka#dym razie takiej 

nauce, jak" uprawiaj" psychologowie spo eczni. 

Je#eli nie spójno%!, logiczno%!, ostro#ne uznawanie 

przes anek i zak adanie tymczasowo%ci dowodów, lecz 

nadzieja pacjenta, #yczliwo%! pomagaj"cego i wiara 

obojga s" podwalinami skutecznej terapii, to po co pseu-

donaukowa otoczka? Otó# nawet proste, oparte na suge-

stii i dostarczaniu emocjonalnego wsparcia mechanizmy 

wymagaj" pewnych poj$ciowych i proceduralnych pro-

tez, je#eli maj" by! mo#liwe do powszechnej aplikacji, 

wzgl$dnie niezale#nej od cech stosuj"cego. Ró#ne pola 

morfogenetyczne i rezonanse morÞczne temu w a%nie 

s u#". Wiara w ich skuteczno%! ma czyni! cuda pod nie-

obecno%! wiary w sam" tylko cudown" moc terapeuty. 

Oczywi%cie sama wiara nie zawsze wystarczy i mo#e, 

zw aszcza je%li nast$puje po niej rozczarowanie, dopro-

wadzi! do negatywnych konsekwencji, jednak reßeksja 

teoretyczna nad skutkami psychoterapii jest zazwyczaj 

zorientowana pozytywnie, a wi$c na skutki korzystne dla 

klienta. Jeszcze do niedawna nawet w znakomitych sk"d-

in"d monograÞach nie po%wi$cano negatywnym skutkom 

osobnych rozdzia ów (por. Grzesiuk, 1995), a i obecnie 

zaledwie kilka stron (por. Grzesiuk, 2005). Ten optymizm 

wynika! mo#e tak#e z naturalnej selekcji, jaka jest udzia-

 em psychoterapii na wolnym rynku us ug. Niestety, se-

lekcja ta, moim zadaniem, nie zawsze musi by! korzystna 

dla pacjenta, o psychologii jako nauce nie wspominaj"c.

Niedopatrzeniem, które moim zdaniem pope nili Au-

torzy artyku u, analizuj"c przyczyny takich, a nie innych 

reakcji na prowokacj$ w %rodowisku, a tak#e  atwowier-

nego i przychylnego przyj$cia pseudoteorii przez studen-

tów, jest pomini$cie szerszego kontekstu spo ecznego. 

W naszych warunkach kontekst ten ma dwojakiego ro-

dzaju oblicze, a oba wymiary zdaj" si$ by! ortogonalne 

wobec siebie. Z jednej strony jest to wolnorynkowy kapi-

talizm, z drugiej za% religijny irracjonalizm. 

Psychoterapia, cho!by najbardziej nienaukowa, w sys-

temie kapitalistycznym jest produktem jak ka#dy inny, 

podlegaj"cym prawom popytu i poda#y. Je#eli obiecuje, 

zw aszcza w (pseudo)naukowych dekoracjach, szybk", 

skuteczn", a nawet masow" (sic) popraw$, to mo#e cieszy! 

si$ sporym zainteresowaniem. W spo ecze&stwie o du-

#ym zró#nicowaniu poziomu #ycia znaczna cz$%! popytu 

na ten produkt b$dzie pochodzi! z mniej zamo#nej cz$%ci 

spo ecze&stwa, a wi$c od ludzi, których nie sta! na d u-

gotrwa e, zindywidualizowane, zniuansowane i niepew-

ne oddzia ywania. Terapia, która jest szybka, tania i przy 

znikomym udziale terapeuty obiecuje b yskawiczne efek-

ty, wpisuje si$ doskonale w wymogi stawiane produktom 

kultury instant (por. Melosik, 2002). Wolny rynek z za o-

#enia prowadzi do dominacji tego, co tanie i tandetne, po 

niskich cenach i w du#ych ilo%ciach, nad tym, co drogie, 

pracoch onne, solidne i ekskluzywne. W czasach, gdy do 

pomocy terapeutycznej aspirowa y tylko warstwy naj-

bogatsze, psychoanalityczna kozetka z jej d ugotrwa ym 

i #mudnym wydobywaniem wewn$trznej prawdy by a 

miejscem odpowiednim do udzielania pomocy. Obecnie 
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taka terapia, jak" oferuje nieistniej"ca Aulagnier (2007) 

zosta a podchwycona przez komercyjnie zorientowane 

masowe czasopismo. Wolny rynek zadecydowa  – r$k" 

pani redaktor Charakterów – na co jest popyt. I cho!by 

dziesi"tki naukowców z najwy#szej pó ki kruszy o kopie 

i kompromitowa o pseudoterapi$ z katedry i na pi%mie, 

nieuregulowany wolny rynek i tak b$dzie mia  decydu-

j"ce s owo.

Dlaczego jednak ludzie, potencjalni klienci uczniów 

madame Aulagnier, nie pomy%l" krytycznie i nie odrzuc" 

oszuka&czych propozycji? Dlaczego badani studenci dali 

wiar$ i wyrazili nadziej$? Dlaczego wreszcie sami na-

ukowcy nie stan$li murem za Tomaszem Witkowskim?

Odpowied( tkwi w pewnej niezbywalnej cesze na-

szej kultury. Jest ni" irracjonalno%!. W spo ecze&stwie, 

którego znaczna cz$%! wierzy w istnienie si  nadprzyro-

dzonych, aktywno%! niestwierdzalnych Þzycznymi po-

miarami pól nie budzi zdziwienia. Ludzie, którzy wci"# 

wyznaj" religijne dogmaty, w tym cudowne narodziny, 

zmartwychwstania i uzdrowienia, równie  atwo uwierz" 

w skuteczne psychoterapie. Wszak wiara taka stanowi 

niejako naturalne przed u#enie takich przekona&. Nawet 

je%li cz$%! z tych wierze& jest nie tylko absurdalna, ale 

i szkodliwa, to popyt na us ugi sekciarskie, wró#biarskie, 

szama&skie, gu%larskie czy pseudopsychoterapeutyczne 

sprawi, #e co najwy#ej przejd" one do podziemia, ale 

nie zostan" wyeliminowane. Powszechnie tolerowana 

czy – jak to si$ dzieje w przekazach medialnych – wr$cz 

podnoszona do roli normy kulturowej irracjonalno%! po-

zwala na tolerowanie teorii udaj"cych naukowe. Nawet 

je%li naukowców dotyczy to w mniejszym stopniu ni# tak 

zwanych ludzi z ulicy, to i tak znaczna cz$%! z nich iden-

tyÞkuje si$ z doktryn" zawieraj"c" wiele twierdze& jaw-

nie sprzecznych z wiedz" naukow". Na ile mo#liwa jest 

do utrzymania taka „nieprzemakalna” dwoisto%! systemu 

przekona&: z jednej strony wiedzy naukowej, z drugiej 

za% przej$tych z systemu religijnego s"dów idiosynkra-

tycznych – to jedna z trudniejszych do wyja%nienia zaga-

dek. Cz$%ciow" (negatyw") odpowied( da  przed wielu 

laty Tadeusz M"drzycki w swojej nieco zapomnianej ju# 

ksi"#ce, w której prowadzi  mi$dzy innymi badania nad 

rozwi"zywaniem sylogizmów, nie w%ród naukowców 

jednak#e (M"drzycki, 1974). Nie by oby czym% dziw-

nym, gdyby tolerancja dla apriorycznych, niedowiedzio-

nych s"dów dla irracjonalnych propozycji pseudonauko-

wych zwi$ksza a si$ pod wp ywem bronionych g $boko 

przekona& o charakterze pozaracjonalnym. Z uwagi na 

uwik anie tej kwestii w kontekst %wiatopogl"dowy, w sfe-

r$ warto%ci, powy#sza teza wci"# narusza! mo#e pewne 

tabu, nawet je%li b$dzie wysuwana w stosunku do nienau-

kowców. 

'al wi$c, #e tak szlachetny zapa , jaki towarzyszy  
(i wci"# towarzyszy) dyskutowanej tu prowokacji, natra-

Þa na przeszkody nie do pokonania. Potrzeby o charak-

terze irracjonalnym, podnoszone do roli cnoty, kszta tuj" 

popyt tak#e na ba amutne koncepcje, udaj"ce naukowe. 

Wolny rynek pozwala na swobodne zaspokajanie tego 

popytu. Obecno%! teologii na wielu uczelniach jest naj-

lepszym dowodem na to, jak du#a jest skala problemu. 

Je#eli wyst$pujemy przeciwko tak wielkim si om, w in-

stytucjach i poza instytucjami, to musimy si$ liczy! z da-

remno%ci" tej walki. 
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It is useless, Mr Witkowski 

– or why is it so difÞcult to Þght pseudo-science?

Jaros aw Klebaniuk

Institute of Psychology, University of Wroclaw

Abstract

In this commentary I argue that the Author of the provocation showed moral courage, however he did not 

escape the sin of over-generalization in evaluating reactions of the academic community to the provocation. 

The observed lack of unambiguous support to the Author’s effort may be explained in a number of ways. First, 

psychotherapy tends to be perceived as not scientiÞc, due to its tradition, the way it is practiced, and the prev-

alent optimistic bias as to its effects. Second, forces of a free market create demand for the pseudoscientiÞc 

practices that promise improvement of life quality. Third, the deep irrationality as revealed in a general accept-

ance of beliefs that contradict scientiÞc knowledge may lead to higher tolerance of pseudoscientiÞc concepts. 

Key words: irrationality, moral courage, provocation, pseudoscience, psychotherapy


