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W artykule poruszono problematyk# relacji pomi#dzy psychologi$ naukow$ a pseudonauk$ i psychobiznesem. W pierwszej cz#!ci zosta y przedstawione mo%liwe metody ograniczania funkcjonowania pseudonauk w rzeczywisto!ci spo eczno-ekonomicznej oraz stopie& ich wykorzystania w Polsce. Nast#pnie
omówiono prowokacj# przeprowadzon$ w 2007 r. w miesi#czniku Charaktery, której celem by o wykazanie mo%liwo!ci przenikania pseudonauki do !wiadomo!ci spo ecznej. W dalszej cz#!ci przeanalizowano
reakcje !rodowiska naukowego na prowokacj#, wyró%niaj$c pi#' podstawowych strategii: przemilczenia,
pomniejszania, reorientacji, eksploatacyjn$ i biernej aprobaty. Dodatkowo przedstawiono wyniki bada& nad
postrzeganiem prowokacyjnego tekstu przez odbiorców, z których wynika, %e tekst zosta odebrany przez
nich jako wiarygodny. Na podstawie obserwowanych w !rodowisku reakcji oraz wyników bada& autorzy
stwierdzaj$, %e wprowadzenie do popularnonaukowego obiegu bezwarto!ciowej terapii jest stosunkowo
atwe. Funkcjonowanie takich pseudoterapii jest mo%liwe dzi#ki oboj#tno!ci !rodowiska psychologów
naukowych na zjawiska zachodz$ce na rynku us ug psychologicznych.
S owa kluczowe: psychobiznes, pseudonauka, pseudoterapie, popularyzacja nauki, prowokacja

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczn
a psychobiznes
Ludzie maj$cy problemy z w asnym %yciem czy zdrowiem, cz#sto rozpaczliwie poszukuj$ pomocy kogo! z zewn$trz – terapeuty, psychologa. Si#gni#cie po t# pomoc
bywa krokiem nie atwym. Oznacza bowiem konieczno!'
prze amania oporów przed odkryciem si#, bolesne analizowanie w asnych problemów w obecno!ci terapeuty
lub grupy. Zanim cz owiek zdecyduje si# na skorzystanie
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liwo!ci wzros a niepomiernie. W ksi#garniach mo%na
znale(' ca e rz#dy ksi$%ek obiecuj$cych, a nawet gwarantuj$cych pomoc w rozwi$zaniu wszelkich kryzysów
i w ca kowitej przemianie %yciowej. Czasopisma po!wi#cone krzewieniu zdrowia, popularyzuj$ce psychologi#
równie% s$ (ród em informacji na temat jako!ci poszczególnych terapii, a je!li wejdziemy do internetu o!lepi nas
bogactwo ofert. Jak wybra' t# w a!ciw$? Czy s uchaj$c
pokus, brzmi$cych jak obietnice? Czy kieruj$c si# bardziej racjonalnymi przes ankami, takimi jak podbudowa
naukowa poszczególnych systemów terapeutycznych?
Czy analizuj$c kontekst, w jakim pojawia si# informacja
o terapii? Gra idzie o bardzo wysok$ stawk#. Z y wybór
mo%e w najlepszym razie oznacza' strat# czasu i pieni#dzy. Gorszy scenariusz to pog #bienie si# kryzysu,
za amanie nerwowe, jeszcze wi#ksze k opoty %yciowe.
Scenariusz czarny, ale ci$gle prawdopodobny, to samobójstwo lub !mier' w wyniku psychoterapii (np. Lowe,
2001). Co zatem nale%y zrobi', by dokona' w a!ciwego
wyboru?
W tej chwili na li!cie Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), skupiaj$cego ponad 120 tysi#cy tera-
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peutów, jest zarejestrowanych 31 modalno!ci terapeutycznych i ci$gle dopisywane s$ nowe. Spora cz#!' z nich
nie ma rzetelnych podstaw naukowych i nie stoj$ za nimi
dane empiryczne. Poza oÞcjaln$ list$ towarzystw takich
jak EAP, na rynku us ug terapeutycznych istnieje o wiele
wi#cej ró%nego rodzaju pseudoterapii. Wedle niektórych
(róde ich liczba ju% w 1986 roku si#ga a 460 (Goleman,
1986), a nasze obserwacje tego rynku wskazuj$, %e co kilka
lat pojawiaj$ si# nowe. Zjawisko polegaj$ce na kreowaniu
nowych trendów w psychoterapii i w obszarze tzw. samorozwoju, a tak%e zarabianie pieni#dzy w tym segmencie
nazwali!my umownie psychobiznesem. Jest to okre!lenie
stosunkowo agodne, bowiem niektórzy autorzy sugeruj$
nazywanie tego procederu dzia alno!ci$ kryminaln$, a ka%d$ terapi# nieposiadaj$c$ pod o%a empirycznego mianem
eksperymentalnej (np. O’Donohue i Ferguson, 2006).
O szansach poszczególnych pseudoterapii na przetrwanie i dopisanie ich do szacownych list decyduje milcz$ca
lub czynna akceptacja !wiata akademickiego, a tak%e zainteresowanie nimi dyplomowanych psychologów, mimo
%e wiele z nich bli%szych jest szarlatanerii ni% nauce.
Kiedy terapia otrzyma takie wsparcie i wejdzie do obiegu, kwesti$ czasu pozostaje ju% tylko, jak wielu pe nych
nadziei pacjentów uwiedzie. W naszej opinii oboj#tno!'
przedstawicieli psychologii naukowej w Polsce w stosunku do psychobiznesu stwarza mu wr#cz idealne warunki
do rozwoju, równie% na wy%szych uczelniach lub pod naukowymi szyldami.
Problemy, o których piszemy, s$ obecne w wielu kulturach na przestrzeni wieków. W szerokim uj#ciu mo%na
je sprowadzi' do wypracowania spo ecznych metod kontroli nad szamanami1 czerpi$cymi korzy!ci z ludzkich
obaw, l#ków i niepokojów. To znane od wieków zjawisko w naszej cywilizacji korzysta szeroko z liberalizacji
rynków us ug oraz z mo%liwo!ci budowania fasadowych
instytucji nadaj$cych dzia aniom szamanów rang# akceptowanych spo ecznie. Szczególnie podatnym gruntem do
jego rozwoju s$ budz$ce l#k obszary – choroby w ogóle,
a choroby psychiczne i zdrowie psychiczne w szczególno!ci. Wraz z rozwojem szamanizmu powstawa y jednak
spo eczne systemy kontroli utrzymuj$ce rozwój tego typu
dzia alno!ci w pewnych granicach. W przypadku niektórych z nich fundamentalne znaczenie ma aktywno!' naukowców. Jako jedyni w przestrzeni spo ecznej dysponuj$ oni wiedz$ z zakresu ÞlozoÞi i metodologii nauki oraz
narz#dziami pozwalaj$cymi dokonywa' trafnych rozró%nie& pomi#dzy nauk$ a pseudonauk$. Na nich zatem spoczywa odpowiedzialno!' za jako!' spo ecznego systemu
kontroli szamanizmu.
Co prawda ramy artyku u polemicznego nie pozwalaj$ na gruntowne przedstawienie tych narz#dzi, mimo

to wypada przedstawi' cho'by ogólny obraz kryteriów,
które s u%$ nam do przeprowadzania linii demarkacyjnej
pomi#dzy nauk$ a pseudonauk$, terapi$ a pseudoterapi$,
praktyk$ psychologiczn$ a szarlataneri$. Podstawowym
kryterium jest zatem zasada falsyÞkowalno!ci Karla
Poppera (Popper, 1977). Poniewa% jednak nie zawsze zasada falsyÞkowalno!ci wydaje si# wystarczaj$ca, szczególnie na gruncie nauk spo ecznych, warto wspomnie'
o zasadach pomocniczych. Do nich nale%y zasada (mocna
i s absza) racjonalno!ci przekona& (Ajdukiewicz, 1958),
która mówi, %e aby uzna' wnioskowanie za racjonalne,
stopie& pewno!ci wniosków wyprowadzonych na podstawie prawdziwych przes anek wed ug tego sposobu
wnioskowania nie mo%e przekracza' jego stopnia niezawodno!ci. Zasada ta zabezpiecza przed bezpodstawnym
przedstawianiem przekona& s abo uzasadnionych jako
gruntownie potwierdzonych. Ponadto, aby dany system
wiedzy uzna' za naukowy, musi on spe ni' kryterium intersubiektywnej komunikowalno!ci oraz intersubiektywnej sprawdzalno!ci (Such i Szcze!niak, 2006).
Bardzo du%o nurtów terapeutycznych czy tzw. systemów samorozwojowych funkcjonuj$cych na rynku us ug
psychologicznych nie spe nia wi#kszo!ci lub %adnego
z zaprezentowanych kryteriów. Cz#sto nie posiadaj$
one paradygmatu, teorii ani bada&. Wzorcowy przyk ad
analizy wykorzystuj$cej wszystkie przedstawione kryteria i rozstrzygaj$cej o tym, czy dany nurt jest nauk$, czy
te% zas uguje na miano pseudonauki, przedstawi odno!nie do kinezjologii edukacyjnej Ryszard Stachowski
(2008). Inne przyk ady analiz w nieco bardziej popularnym uj#ciu znajdziemy w pracach Gardnera (1966) oraz
Wróblewskiego (1989).
Mo!liwo"ci kontroli pseudonauki i psychobiznesu
Do najprostszych form kontroli pseudonauki i psychobiznesu nale%$ regulacje prawne. Ustawy reguluj$ce
wykonywanie zawodu lekarza, terapeuty, psychologa itp.
mog$ by' do!' skutecznymi metodami, które co prawda
nie wyeliminuj$ ca kowicie zjawiska, ale w znacznej mierze je ogranicz$. Brak takich regulacji, a z tak$ sytuacj$
mamy do czynienia w naszym kraju, sprzyja nadu%yciom.
Jednocze!nie próby uregulowania nieograniczonego dost#pu do zawodu psychoterapeuty wywo uj$ w !rodowisku psychoterapeutów nieposiadaj$cych wykszta cenia
psychologicznego lub medycznego gwa towne protesty.
Innym !rodkiem kontroli psychobiznesu i obszarów, które zaw aszcza sobie pseudonauka, s$ programy badawcze
i raporty, które pe ni$ funkcj# informacyjn$. Doskona ym
tego typu przyk adem mo%e by' raport dwunastej dywizji
Ameryka&skiego Towarzystwa Psychologicznego, zajmuj$cej si# psychologi$ kliniczn$ (Task Force on Promotion
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and Dissemination of Psychological Interventions, 1995).
Raport ten powsta w a!nie jako antidotum na burzliwie rozwijaj$cy si# rynek us ug pseudoterapeutycznych
w Stanach Zjednoczonych i sta si# pocz$tkiem tradycji
monitorowania efektywno!ci terapii przez naukowców –
specjalistów w zakresie psychologii klinicznej. Z czasem
zaowocowa kolejnymi raportami i pracami stanowi$cymi jego rozszerzenie i doskona e uzupe nienie (np.
Chambless, Baker, Baucom, Beutler, Calhoun, Daiuto
i in., 1998; Reisner, 2005; Sanderson i Woody, 1995).
W Polsce brakuje programów badawczych i raportów,
które mog yby stanowi' wskazówk# dla pocz$tkuj$cych
terapeutów, ale równie% ich klientów. Jedyne znane nam
opracowanie, zas uguj$ce na miano wyczerpuj$cego
przegl$du bada&, powsta o w ramach bada& w asnych
(Rakowska, 2005) i nie jest traktowane przez polskich
psychologów i psychoterapeutów jako podstawa do tworzenia jakichkolwiek standardów.
Form$ przeciwstawiania si# niekorzystnym spo ecznie
zjawiskom, charakterystyczn$ dla !rodowiska akademickiego, która mo%e zwróci' uwag# szerszego !rodowiska
i dostarczy' niezb#dnej wiedzy, s$ konferencje. Jak do tej
pory s$ to chyba jedyne dostrzegalne inicjatywy w Polsce, chocia% podejmuje si# je raczej w ramach innych rodzajów dzia alno!ci ni% uprawianie nauki. Chlubnym wyj$tkiem jest tutaj konferencja zorganizowana w 2007 roku
przez Instytut FilozoÞi Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw a II
pod nazw$ „Pogranicza nauki. Protonauka, paranauka,
pseudonauka”. Dotyczy a ona g ównie ÞlozoÞi nauki.
W!ród uczestników i referentów psychologowie stanowili ledwie zauwa%aln$ mniejszo!'. Oceniaj$c konferencj#
z tej perspektywy, mo%na powiedzie', %e nie wnios a ona
niczego, je!li idzie o zwrócenie uwagi akademickiego
!rodowiska psychologów na kwestie obecno!ci pseudonauki czy paranauki w psychologii.
Warto wymieni' jeszcze konferencj# po!wi#con$ wycinkowi obszaru pseudonauki – kinezjologii edukacyjnej. Odby a si# ona w listopadzie 2007 roku na Wydziale
Nauk Humanistycznych SGGW pod nazw$ „Kinezjologia
edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja?”.
Pomimo w$skiego obszaru, jakim si# zajmowa a, zwraca uwag# wysoka rzetelno!' i homogeniczno!' referatów
po!wi#conych tej koncepcji (Korab, 2008).
Inne inicjatywy podejmowane by y poza !rodowiskiem
akademickim i kierowane g ównie do praktyków, którzy dostrzegaj$ problemy psychomanipulacji, nadu%y'
w ramach prowadzonych terapii czy innych us ug (takich jak np. warsztaty samorozwoju), które okre!lamy
tutaj wspólnym mianem psychobiznesu. Nale%a a do nich
konferencja zorganizowana w czerwcu 2007 r. w War-
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szawie przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
pn. „Wspó czesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne” oraz Ogólnopolska Sesja Naukowa pn.
„Pomi#dzy manipulacj$ psychiczn$, intelektualn$ i duchow$. DeÞnicje, oceny, proÞlaktyka”, która odby a si#
w grudniu 2007 r., w Gda&sku-Oliwie. Konferencje te,
jakkolwiek stanowi$ wa%ny przyczynek do budowania
!wiadomo!ci istnienia pseudonauki, traÞaj$ jednak do
bardzo ograniczonej liczby odbiorców, cz#sto ju% maj$cych wiedz# i !wiadomo!' zagro%e&, jakie te zjawiska
nios$ ze sob$.
Metodami o najwi#kszym zasi#gu, cho' mo%e niekoniecznie wieloaspektowo i g #boko poruszaj$cymi problem, s$ dzia ania poprzez media, programy edukacyjne,
portale internetowe czy wreszcie szkolenia. Niestety, obserwacja tych form przekazu wskazuje jednoznacznie, %e
liczba programów radiowych, telewizyjnych, artyku ów
w prasie, które popularyzuj$ pseudonaukowe metody,
jest tak przyt aczaj$ca, %e trudno mówi' o jakimkolwiek
dzia aniu proÞlaktycznym, mog$cym zapobiega' negatywnym skutkom takiej popularyzacji. Wydaje si#, %e
media realizuj$ raczej cel polegaj$cy na propagowaniu
pseudoterapii i pseudonauki ni% misj# rzetelnego informowania spo ecze&stwa. Tym bardziej wi#c potrzebne
jest jednoznaczne i stanowcze stanowisko !rodowiska
w w$tpliwych kwestiach. Jednak przedstawiciele polskiej
psychologii naukowej, wyst#puj$c w mediach, zdecydowanie cz#!ciej pe ni$ funkcj# komentatorów bie%$cych
wydarze& ni% aktywnych krytyków zjawisk niekorzystnych i szkodliwych.
Sposobem rzadko wykorzystywanym, cho' skutecznym, je!li idzie o mo%liwo!' zwrócenia uwagi na problem, jest prowokacja dziennikarska. Gdyby chcie'
okre!li' jej miejsce w metodologii bada&, nale%a oby
umie!ci' j$ gdzie! w obszarze obserwacji uczestnicz$cej
lub eksperymentu naturalnego. Cz#!ciej wykorzystywana przez dziennikarzy, znajduje jednak swoje miejsce
równie% w nauce. Najbardziej znana prowokacja mia a
miejsce w obszarze nauk spo ecznych i zosta a przeprowadzona przez Alana Sokala w 1996 roku. Opublikowa
on w wa%nym dla nauk spo ecznych czasopi!mie Social
Text artyku pt. „Transgresja granic: ku transformatywnej
hermeneutyce kwantowej grawitacji” (Sokal, 1996; Sokal
i Bricmont, 1998). W rzeczywisto!ci artyku okaza si#
%artem, parodi$ publikowanych tam prac. Naszpikowany
bezsensownymi, lecz niestety autentycznymi cytatami
wypowiedzi znanych francuskich i ameryka&skich intelektualistów na temat Þzyki i matematyki demaskowa
nadu%ywanie przez nich poj#' z zakresu Þzyki kwantowej i matematyki. Autor wykaza , %e postmodernistyczni
my!liciele, tacy jak Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard
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i Deluze, wielokrotnie nadu%ywali tych poj#', najcz#!ciej
ich nie rozumiej$c.
Prowokacj# w obszarze psychobiznesu przeprowadzi
Raj Persuad – psychiatra brytyjski (Persuad, 2006). We
wspó pracy z dziennikarzami ze stacji telewizyjnej BBC
z programu Watchdog przygotowali pseudopacjenta, który z ukryt$ kamer$ zg asza si# do prywatnych gabinetów
terapeutycznych og aszaj$cych si# w prasie. Jedynym
„symptomem”, który relacjonowa podstawiony pacjent,
by o stwierdzenie, %e czuje, i% jego dziewczyna, z któr$
by w d ugotrwa ym i stabilnym zwi$zku, a która na jaki!
czas wyjecha a s u%bowo, oddali a si# od niego. Dwóch
z trzech terapeutów stwierdzi o, %e konieczne s$ kolejne
p atne wizyty pacjenta i terapia. Prowokacja Persuada
sprowokowa a burzliw$ dyskusj# i wskaza a na nadu%ycia, których sk onni s$ dopuszcza' si# terapeuci w kontakcie z pacjentami.
Jednak prowokacj#, która doprowadzi a do najwi#kszych efektów, przeprowadzi David Rosenhan (1973).
Jego celem by o sprawdzenie, czy psychiatrzy potraÞ$
odró%ni' chorob# psychiczn$ od normalno!ci. Sprawdza
to razem z siedmioma innymi ochotnikami, którzy nigdy nie mieli %adnych psychicznych problemów. Udali
si# oni do wybranych szpitali psychiatrycznych w USA
i zg aszaj$c si# do dy%uruj$cego psychiatry, o!wiadczali,
%e s ysz$ g osy. Ka%dy z tej ósemki zosta zdiagnozowany
jako chory psychicznie, a nast#pnie zatrzymany w szpitalu. Siedmiu z nich zosta o zakwaliÞkowanych jako schizofrenicy. Ka%demu podawano silne leki psychotropowe.
Rosenhan zosta zwolniony ze szpitala po dwóch miesi$cach. Nag o!ni wówczas swoj$ prowokacj# w mediach.
Natychmiast zosta oskar%ony o oszustwo i oszczerstwa.
Jeden ze szpitali rzuci mu wyzwanie, twierdz$c, %e mo%e
im podes a' wi#cej oszustów i tym razem zostan$ oni
bezb #dnie rozpoznani. Rosenhan zgodzi si# na ten test.
Po miesi$cu szpital z dum$ o!wiadczy , %e rozpozna 41
oszustów. Niestety, okaza o si#, %e Rosenhan nie wys a
tam nikogo. Efekty tej prowokacji by y szokuj$ce dla
psychiatrii ameryka&skiej. Wykaza y jednoznacznie, %e
psychiatrzy nie maj$ narz#dzi, które umo%liwi yby im
rozró%nianie ludzi zdrowych od chorych.
Prowokacja Rosenhana najpierw wywo a a burzliw$ i szerok$ dyskusj# na temat warto!ci metod diagnostycznych, nast#pnie przyczyni a si# do przeprowadzenia
ogromnego programu badawczego, a w konsekwencji do
zmian w metodach diagnozowania psychiatrycznego, których obecnie wielu autorów nie waha si# nazwa' rewolucyjnymi (Mayes i Horowitz, 2005; Speigel, 2005; Wilson,
1993). Badania, o których mowa, rozpocz# y si# w 1974 r.
i by y prowadzone pod przewodnictwem Roberta Spitzera
– psychiatry i zdecydowanego krytyka metody zastosowa-

nej przez Rosenhana. By y one bezpo!redni$ odpowiedzi$
na kryzys panuj$cy w psychiatrii ameryka&skiej, ujawniony nieortodoksyjnym eksperymentem Rosenhana. W ich
wyniku powsta a trzecia wersja Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM), opracowana si ami
American Psychiatric Association.
Co prawda DSM istnia ju% od 1952 roku, ale zarówno
jego pierwsze wydanie, jak i uaktualnione w 1968 r., by y
powszechnie ignorowane i nie stanowi y standardu dla diagnozy (Grob, 1991). Dopiero trzecia wersja oparta na badaniach statystycznych, zgodna z International Statistical
ClassiÞcation of Diseases and Related Health Problems
(ICD), opublikowan$ przez *wiatow$ Organizacj#
Zdrowia, ustanowi a standard diagnozy i stworzy a rodzaj
uniwersalnego j#zyka, którym pos uguj$ si# psychiatrzy
w ca ych Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach
Europy. Z czasem powsta a wersja czwarta DSM, a obecnie trwaj$ prace nad pi$t$ (First, 2002).
Podsumowuj$c przedstawione bardzo szkicowo zmiany w psychiatrii ameryka&skiej, w latach 70. XX wieku,
mo%na powiedzie', %e rewolucj#, któr$ przeprowadzi
oddzia badaczy American Psychiatric Association pod
dowództwem Spitzera, rozp#ta pojedynczy strza , jakim
by prowokacyjny eksperyment Rosenhana.
Prowokacja w Charakterach
Prowokacja przeprowadzona przez Tomasza Witkowskiego w 2007 r. na amach popularnonaukowego czasopisma Charaktery mia a kilka celów (Witkowski, 2007).
Podstawowym by a próba sprawdzenia, czy korzystaj$c
ze !rodka przekazu spostrzeganego jako popularnonaukowy i wspieranego przez polskie autorytety w dziedzinie
psychologii, istnieje mo%liwo!' wprowadzenia do obiegu
bezu%ytecznej lub wr#cz szkodliwej terapii. Realizacja
tego podstawowego celu w warunkach polskiego rynku
us ug psychologicznych mog aby naszym zdaniem zagwarantowa' zaistnienie terapii na tym rynku i u atwi'
jej ewentualne praktykowanie.
Dodatkowym celem, jaki zak ada a prowokacja, by o
wywo anie szerszej dyskusji nad przenikaniem pseudonauki i paranauki na wy%sze uczelnie, do instytucji naukowych oraz na amy prasy popularnej i do czasopism
specjalistycznych, ewentualne zainicjowanie dzia a& zmierzaj$cych do ograniczenia rozwoju pseudonauki, a tak%e
postawienie szeregu istotnych dla psychologii pyta&: Czy
przedstawiciele psychologii naukowej czuj$ si# odpowiedzialni za poziom popularyzowania swojej dziedziny
i rozpowszechniane tre!ci? Czy i jaka jest ró%nica pomi#dzy tolerancj$ redaktorów, terapeutów, badaczy dla ró%nych sposobów uprawiania nauki i terapii a oboj#tno!ci$
w stosunku do nadu%y', które w tej sferze maj$ miejsce?
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Czy jako psychologowie powinni!my rynek us ug terapeutycznych, nazywany czasami psychobiznesem, pozostawi' prawom wolnego rynku?
Narz#dzie prowokacji
Narz#dziem prowokacji by artyku popularnonaukowy opublikowany w czasopi!mie Charaktery (Aulagnier,
2007). Tekst opisywa nowy, Þkcyjny rodzaj terapii opartej na koncepcji pól morfogenetycznych, rezonansu morÞcznego i przyczynowo!ci formatywnej (por. Sheldrake,
1981).
Oto krótki fragment z opublikowanego tekstu, daj$cy wyobra%enie tej koncepcji: „Zgodnie z koncepcj$
Sheldrake’a, pole morfogenetyczne jest to wype niaj$ce
przestrze& pole o bli%ej niesprecyzowanej naturze Þzycznej, które obok czynnika genetycznego, DNA, nadaje
okre!lon$ form# organizmom %ywym. Ma ono te% silny
wp yw na zachowanie organizmów %ywych i ich interakcje z innymi organizmami. Z polem morfogenetycznym
wi$%e si# te% poj#cie «formatywnej przyczynowo!ci».
Jest to, wed ug Sheldrake’a, zdolno!' ka%dego organizmu do przekazywania pami#ci o cz#sto powtarzaj$cych
si# zdarzeniach poprzez zapisywanie ich w polu morfogenetycznym, a nast#pnie przekazywanie tej informacji
potomkom i innym organizmom %ywym poprzez aktywny kontakt z ich polami tego rodzaju. Przekazywanie to
odbywa si# w oparciu o zjawisko rezonansu morÞcznego.
Zjawisko to, polega na tym, %e je!li jaka! krytyczna liczba
osobników okre!lonego gatunku nauczy si# jakiego! zachowania lub uzyska okre!lone cechy organizmu, to automatycznie – dzi#ki rezonansowi morÞcznemu – s$ one
du%o szybciej nabywane przez pozosta e osobniki tego%
gatunku. Szybko!' przyswajania w takich przypadkach
trudno wyja!ni' naturalnymi procesami uczenia si#. Co
ciekawe, badania potwierdzaj$, %e im wi#ksze zag#szczenie osobników danego gatunku, a co za tym idzie pól
morfogenetycznych, tym intensywniejszy rezonans morÞczny” (Aulagnier, 2007).
Za wyborem koncepcji Sheldrake’a sta o kilka powodów. Po pierwsze, istotny by fakt, %e funkcjonuje ona
w niektórych psychoterapiach jako model wyja!niania zachodz$cych zmian, np. w ustawieniach Berta Hellingera
(Hellinger i ten Hövel, 2004). Po drugie, jest koncepcj$
pseudonaukow$ egzystuj$c$ od dawna niemal wy $cznie
na obrze%ach nauki lub poza nimi. Ani biolodzy akademiccy, ani Þzycy nie traktuj$ tej koncepcji powa%nie.
Hipotez# istnienia tego pola bior$ jedynie pod uwag# niektóre szko y psychoanalizy, traktuj$c j$ jako rozwini#cie
idei nie!wiadomo!ci zbiorowej Junga. Najch#tniej z poj#cia pola morfogenetycznego korzystaj$ autorzy literatury
fantastycznej.
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Badania nie potwierdzi y ani istnienia pól morfogenetycznych, ani rezonansu morÞcznego. W bazie naukowej
EBSCO, zawieraj$cej wi#kszo!' licz$cych si# prac z zakresu nauk spo ecznych, medycznych i pedagogicznych,
wyszukiwanie poj#' formative causation, morphic Þelds,
morphogenetic Þelds da o rezultat zaledwie 10 publikacji
dla wszystkich trzech poj#'. Dla porównania, has o cognitive therapy daje 7244 pozycje, a behavioral therapy
– 2719 publikacji.
Trzecim powodem uzasadniaj$cym wybór tej akurat
koncepcji by fakt, %e wyja!niaj$c poj#cie pola morfogenetycznego, w nieuprawniony sposób powo uje si# ona
na analogi# do pola kwantowego, co oprócz realizacji
przedstawionych wcze!niej celów mog oby dodatkowo
pomóc w sprawdzeniu, czy lekcja udzielona przez Alana
Sokala na co! si# zda a. Trudno zatem wyobrazi' sobie
teori# lepsz$ z punktu widzenia przygotowania mistyÞkacji, a gorsz$ z punktu widzenia nauki.
Tekst zawiera szczegó owy opis terapii, sposoby pomiaru pól morfogenetycznych, odwo ywa si# do przyk adów ze !wiata zwierz$t, pokazywa , jakie zastosowania maj$ pola morfogenetyczne w nauce j#zyków, jakie
s$ zwi$zki pola morfogenetycznego z Þzyk$ kwantow$
itp. Na ostateczny kszta t opublikowanego tekstu z o%yy si# tre!ci przes ane przez autora mistyÞkacji oraz te,
które redaktorzy miesi#cznika dodali w procesie redakcji. Ich analiza wykaza a, %e s$ one plagiatem artyku u
Anny Opali (umieszczonym w serwisie internetowym
http://www.ustawieniarodzin.pl/www/dokument.php?id=2,14,37). Tekst, który ukaza si# drukiem, zawiera ok.
50% tre!ci autorskich i ok. 50% tre!ci dodanych przez
redakcj#, a b#d$cych plagiatem. Oczywi!cie ten zabieg
redakcji nie by zaplanowanym elementem przygotowywanej prowokacji.
Charaktery – miesi#cznik, w którym ukaza si# artyku
– to jedyne na polskim rynku czasopismo popularnonaukowe w ca o!ci po!wi#cone psychologii i psychoterapii. Ma
wyra(nie sprecyzowany proÞl. Przede wszystkim, jak mo%emy przeczyta' w s owie od redaktora naczelnego w nr. 6
z czerwca 2002 r. „(…) pismo nasze, chocia% popularnonaukowe – popularne, ale jednak naukowe (…)”. Takich
deklaracji znajdziemy wi#cej. Ich potwierdzeniem dla czytelnika jest fakt powo ania do redakcji redaktora naukowego oraz zatrudnienie w niej trzech doktorów psychologii.
Dodatkowym zabiegiem, który mo%e w oczach czytelnika
wzmacnia' wiarygodno!' pisma, jest umieszczenie w stopce redakcyjnej o!miu nazwisk poprzedzonych tytu em profesor doktor habilitowany i jednego z tytu em doktorskim,
które konstytuuj$ Rad# Naukow$ miesi#cznika2.
Przytoczona deklaracja, wyra(nie okre!lony proÞl Charakterów oraz kampania reklamowa promuj$ca pismo

300

TOMASZ WITKOWSKI, PAWE) FORTUNA

jako rzetelne powoduj$, %e czytelnik mo%e odbiera' prezentowane tre!ci jako poparte badaniami naukowymi,
wiarygodne i sprawdzone. Niestety, obserwacje zawarto!ci pisma prowadz$ do zgo a odmiennych wniosków.
Miesi#cznik, szczególnie od kilku ostatnich lat, w!ród
rzetelnych artyku ów zamieszcza równie% tre!ci niesprawdzone, ale atrakcyjne, które pod szyldem nauki mog$ si#
dobrze „sprzeda'” szerokiej rzeszy czytelników.
Jeszcze jednym argumentem przemawiaj$cym za wyborem Charakterów by fakt, %e traÞaj$ one do bardzo
sprecyzowanej i du%ej (ponad 60 tys.) grupy odbiorców.
S$ nimi psychologowie, w!ród których nie brak takich,
dla których miesi#cznik jest g ównym (ród em informacji, studenci psychologii, terapeuci bez wykszta cenia
psychologicznego oraz bardzo wielu dawnych, obecnych
oraz przysz ych klientów terapeutów. Trudno zatem wyobrazi' sobie lepszy no!nik dla terapeutycznych nowinek
w Polsce ni% Charaktery.
Reakcje "rodowiska psychologów na prowokacj#,
czyli „strategie czystych uczonych”
Poniewa% dyskusja nad prowokacj$ nie przybra a formy publicznej (przynajmniej w tej przestrzeni spo ecznej,
w której si# odbywa a), spostrze%enia i wnioski zamieszczone w tej cz#!ci artyku u zosta y sformu owane na
podstawie korespondencji prywatnej, wpisów dokonywanych na forach internetowych, rozmów prywatnych oraz
zamkni#tych spotka& w gronie naukowców. Ze wzgl#du
na charakter danych, analiza ta daleka b#dzie od miana
wyczerpuj$cej i z konieczno!ci b#dzie nosi' znamiona
subiektywno!ci. Zachowana zostanie poufno!' cytowanych wypowiedzi. Na pocz$tek warto dokona' rozró%nienia reakcji !rodowiska na pochodz$ce od przedstawicieli
innych ni% psychologia dyscyplin wiedzy, od psychoterapeutów oraz psychologów akademickich.
Przedstawiciele nauk dysponuj$cych „twardszym”
aparatem metodologicznym, jak np. Þzycy czy chemicy,
potraktowali w wi#kszo!ci fakt ukazania si# prowokacyjnego artyku u jako wyra(ny przejaw metodologicznej s abo!ci psychologii. Cz#!' z nich dostrzega a i ocenia a pozytywnie cele prowokacji – w tym walk# z pseudonauk$.
Reakcje tej cz#!ci !wiata nauki by y du%o mniej emocjonalne i skrajne ni% przedstawicieli psychologii. Wynika o
to z oczywistego faktu, %e wnioski wynikaj$ce z prowokacji nie nawi$zywa y w %aden sposób do ich dyscypliny.
Trudno zatem mówi' o jakimkolwiek wp ywie prowokacji na te dziedziny wiedzy. Je!li w ogóle wiedza o prowokacji dotar a do przedstawicieli tych nauk, potraktowana
zosta a raczej jako ciekawostka.
Prowokacja wywo a a silne negatywne reakcje w!ród
terapeutów, a szczególnie terapeutów pracuj$cych w ra-

mach modalno!ci niemaj$cych pod o%a empirycznego.
Reakcja ta jest najbardziej zrozumia a, poniewa% prowokacja zosta a wymierzona w takie w a!nie praktyki.
Najwa%niejsze jednak dla nas by y reakcje psychologów
akademickich, uczonych zajmuj$cych si# czyst$ nauk$,
jako %e ich g os i postawa w tej sprawie s$ decyduj$ce dla
„by' albo nie by'” psychobiznesu. Nie przetrwa on bowiem
w warunkach aktywnej krytyki !rodowiska naukowego
i w sytuacji braku tolerancji dla pseudoterapii czy – jak
je nazywaj$ O’Donohue i Ferguson (2006) – terapii eksperymentalnych. Strategie, jakie przyj#li psychologowie
naukowcy, nazwali!my „strategiami czystych uczonych”,
nie przez przypadek nawi$zuj$c do znamiennego i znakomitego tekstu Józefa Kozieleckiego (1984). Zrobili!my
to !wiadomie, pragn$c zwróci' uwag# na istnienie w polskiej my!li psychologicznej krytycznego spojrzenia na
zwyczaje i zachowania psychologów akademickich. O ile
jednak Kozielecki krytykowa strategie polskich psychologów naukowców wybierane spo!ród ró%nych sposobów
uprawiania nauki, o tyle naszym celem by o krytyczne
spojrzenie na strategie zachowa& polskich naukowców
w sytuacji konfrontacji z nieprawid owo!ciami wyst#puj$cymi na rynku us ug psychologicznych. Rzecz jest
o tyle istotna, o ile nowy jest problem. W czasach, kiedy
Kozielecki pisa swój artyku , brak wolnego rynku by naturaln$ barier$, która powstrzymywa a rozprzestrzenianie
si# psychobiznesu na tak$ skal#, z jak$ mamy do czynienia
dzisiaj. Uczeni nie stawali wówczas przed konieczno!ci$
zaj#cia stanowiska w tej sprawie. )ukaszewski spostrzega ten problem w nast#puj$cy sposób: „Wielu psychologów, maj$c za z e «uczonym» (jak ich nazywaj$) epidemiczny i efemeryczny charakter psychologii naukowej,
odwraca si# od nauki i poza ni$ poszukuje u%ytecznych,
spo ecznie wa%kich idei. Rozwi$zaniem najcz#!ciej wybieranym jest psychologia humanistyczna w jej ró%nych
mutacjach. Jej w a!nie ho duj$ ludzie rozczarowani do
psychologii naukowej. Badacze – nie bez pewnego lekcewa%enia – nazywaj$ zwolenników tej psychologii szamanami. Dawniej, przed kilku czy kilkunastu laty, mo%na
by o dostrzec przejawy rywalizacji i licytacji idei «uczeni
versus szamani», obecnie przesz o to raczej w stan trwaej izolacji” ()ukaszewski, 1989). O ile jednak w tamtym
czasie „szamani”, ze wzgl#dów ekonomiczno-prawnych,
nie byli w stanie dzia a' na tak$ skal#, jak dzisiaj, a stan
izolacji móg zadowala' uczonych, o tyle dzisiaj takie podej!cie mo%e jedynie sprzyja' nieskr#powanemu rozwojowi szarlatanerii.
Co prawda, opisywana prowokacja stanowi a jedynie
pretekst do obserwacji zachowa& w sytuacji nietypowej
dla naukowca, ale wiele wniosków z nich p yn$cych mo%emy równie% uogólni' na stosunek naukowców do pseu-
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donauki w ogóle. Wyró%nili!my nast#puj$ce strategie
zachowa& w obliczu prowokacji i konfrontacji z pseudonauk$.
Strategia przemilczenia
To bardzo powszechna strategia, ale najbardziej charakterystyczna dla naukowców, na których w jaki! sposób
spad ci#%ar lub tylko cie& odpowiedzialno!ci za nieprawid owo!ci zaistnia e w redakcji Charakterów, a które
prowokacja ujawni a. Niepodejmowanie tematu, o ile to
tylko mo%liwe, ma na celu ograniczenie skutków wydarze&. Wynika ono z prostych kalkulacji – zasi#g prowokacji rozpowszechnianej g ównie przez internet, to w sumie
oko o 20 tysi#cy odbiorców, podczas gdy czytelników
miesi#cznika jest ponad 60 tysi#cy. Strategii przemilczenia cz#sto towarzyszy silne przekonanie, %e „nie nale%y
kala' w asnego gniazda”, a solidarno!' zawodowa jest
warto!ci$ sam$ w sobie, bez wzgl#du na konsekwencje,
które owa solidarno!' powoduje. Strategia ta jest strategi$
biern$, niewymagaj$c$ wysi ku. W przypadku prowokacji
wspó gra ona ze strategi$ redakcji, staraj$cej si# ograniczy' do minimum informacje publikowane na amach pisma. Z o%y y si# na ni$ mi#dzy innymi dwukrotna odmowa
opublikowania sprostowania przes anego przez autora prowokacji, niezamieszczenie sprostowania merytorycznego
artyku u zawieraj$cego nieprawd#, pomimo wymogów
prawa prasowego w tym wzgl#dzie, umieszczenie listu
od redakcji komentuj$cego zaistnia $ sytuacj# w innym,
mniej widocznym miejscu ni% prowokacyjny artyku , co
równie% by o niezgodne z prawem prasowym, i wreszcie
ca kowite usuni#cie z forum internetowego w$tku, który
zawiera list redakcji w odpowiedzi na prowokacj#, replik# autora prowokacji oraz wypowiedzi czytelników.
W tym miejscu warto zada' pytanie o konsekwencje
zastosowania tej strategii. Redakcja Charakterów, wyja!niaj$c przed czytelnikami kwesti# pope nionego przez
siebie plagiatu, nazwa a to zdarzenie „oczywistym b #dem technicznym”. Czy pozostawienie tego okre!lenia
bez jakiegokolwiek komentarza ze strony autorytetów
wspó tworz$cych miesi#cznik nie zach#ca do podobnie
lekkiego traktowania w asno!ci intelektualnej w pracach
studentów i pocz$tkuj$cych naukowców? A je!li nie, to
gdzie jest granica tolerancji dla takiej kradzie%y? Czy naukowcy przyzwalaj$ w czasopismach popularnonaukowych na to, co jest jednym z ci#%szych grzechów w pracy
naukowej? Czy oboj#tna postawa w stosunku do takich
wydarze& nie !wiadczy przypadkiem o bardzo s abej kondycji etosu uczciwo!ci naukowej?
Podobne pytania mo%na zada' w stosunku do innych tolerowanych przez !rodowisko reakcji redaktorów pisma.
Na przyk ad zdaniem redakcji opublikowanie prowokacji
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by o wynikiem nadmiernego zaufania do ludzi, w tym
wypadku do nikomu nieznanej autorki prowokacyjnego
tekstu. Czy rol$ redakcji, prezentuj$cej czytelnikom tre!ci mog$ce w istotny sposób wp ywa' na ich %ycie, jest
okazywanie zaufania ka%demu autorowi nadsy aj$cemu
teksty, czy te% rzetelno!' w sprawdzaniu (róde i odpowiedzialno!' za drukowane s owo? I znowu pojawia si#
pytanie, czy milcz$ca tolerancja dla takiego rozumienia
roli redakcji nie jest przyzwoleniem na podobne praktyki
i wynikiem w$tpliwego etosu uczciwo!ci naukowej.
Analizuj$c strategi# przemilczenia, odnosimy nieodparte wra%enie, %e nauczyciele akademiccy, niezwykle
cz#sto wyja!niaj$cy zjawisko konformizmu na spektakularnych przyk adach oboj#tno!ci !wiadków w stosunku
do pope nianych publicznie zbrodni (np. przypadek Kitty
Genovese opisywany w wielu podr#cznikach: Aronson,
Wilson i Akert, 1997, s. 34–-35, 478; Zimbardo i Ruch,
1994, s. 598), nie dostrzegaj$, %e sami post#puj$ dok adnie tak samo w sytuacji, kiedy na ich oczach pope niana
jest zbrodnia przeciwko warto!ciom stanowi$cym istot#
nauki. Czy strategia przemilczania nie jest powszechn$
strategi$ stosowan$ przez „czystych” uczonych odno!nie
do nadu%y' maj$cych miejsce w cz#!ci dziedziny zwanej
psychologi$ stosowan$? Bior$c pod uwag# brak prac krytycznych dotycz$cych tej sfery, odpowied( na to pytanie
wydaje si# niestety pozytywna. Potwierdzaj$ to równie%
wypowiedzi studentów, którzy po zdemaskowaniu prowokacji oczekiwali od swoich nauczycieli jakiego! komentarza lub wyja!nienia zaistnia ej sytuacji. Ni%ej cytowana wypowied( jest tylko jedn$ z wielu podobnych:
„U mnie na psychologii, na Uniwersytecie Wroc awskim,
do dzisiejszego dnia nikt nawet s owem nie zaj$kn$ si#
na temat afery zwi$zanej z Charakterami, co te% o czym!
!wiadczy…”.
Strategia pomniejszania
Podobna do poprzedniej, osi$ga podobne cele, ale
w odró%nieniu od niej jest strategi$ aktywn$. Pozwala
zracjonalizowa' bierno!'. W stosunku do prowokacji
przejawia a si# w dwóch kierunkach. Pierwszy polega na
minimalizowaniu znaczenia prowokacji przez umniejszenie wagi pisma, w którym zosta a opublikowana. Kilka
wypowiedzi najlepiej zilustruje ten kierunek:
„Niczego Pan te% nie udowodni : nie takie pisma dawa y
si# nabra' na dobrze przygotowane oszustwa. Oczywiste
jest, %e w takim popularnym pi!mie nie ka%dy tekst przechodzi przez sito powa%nych recenzji, nie ka%dy te% jest
dog #bnie analizowany przez Rad# Naukow$. Prosz#
spróbowa' zrobi' to samo w Studiach Psychologicznych
albo w Psychologii Spo ecznej – zobaczymy wtedy, jaki
b#dzie wynik”.
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„(…) wi#kszo!' profesorów psychologii z mojego uniwersytetu uwa%a Charaktery za psychologiczny harlequin i kilkukrotnie (na wyk adach) dawa a temu wyraz.
Harlequin (czy te% w skrajniejszej opinii – tabloid psychologiczny), który dosy' dobrze przys uguje si# popularyzacji PODSTAW wiedzy psychologicznej dostosowanych do mo%liwo!ci masowego odbiorcy oraz prezentacji
swoistych ciekawostek oko opsychologicznych”.
„Pierwsza sprawa, moim zdaniem, to batalia, jak$ toczysz z pismem popularnonaukowym i wykazanie, %e
jest nierzetelne i niewiarygodne. Oczywi!cie karygodne
i godne pot#pienia s$ wskazane przez Ciebie zaniedbania
redakcji: na przyk ad niepos anie tekstu do recenzji, plagiaty, sugestie zmian itp. Ale to tylko walka z nieuczciwym lub niekompetentnym wydawc$. Nic wi#cej”.
Krytycy zarzucaj$cy wybór pisma popularnonaukowego do przeprowadzenia prowokacji sugeruj$, %e wprowadzenie w b $d redakcji czasopisma naukowego by oby du%o trudniejsze. Wybór zosta dokonany !wiadomie
i rzeczywi!cie chodzi o o sprawdzenie, czy redakcja
pisma popularnonaukowego dok ada nale%ytych stara&
przy wyborze publikowanych tre!ci. Nale%y bowiem podkre!li', %e pseudonauka czy paranauka w psychologii nie
rozprzestrzenia si# przez czasopisma naukowe, podobnie jak wszelkiego rodzaju pseudoterapie i inne rodzaje
szarlatanerii. Swój %ywot zaczynaj$ one od ksi$%ek, poradników, czasopism popularnych czy popularnonaukowych. Ich strategia najcz#!ciej polega na imitacji nauki
lub funkcjonowaniu na obrze%u g ównego nurtu naukowego, gdzie jeszcze dzia a magia tytu ów naukowych
i wida' blask bij$cy od instytucji naukowych. Ukazanie
si# prowokacyjnego artyku u w powszechnie czytanym
czasopi!mie z dobrym naukowym szyldem, przyj#cie
do druku drugiego artyku u (jeszcze zanim ukaza a si#
„Wiedza prosto z pola”, redakcja wst#pnie zaakceptowaa do druku kolejny tekst oparty na tej samej koncepcji
teoretycznej) sugeruj$, %e mo%liwe by o swobodne rozpowszechnianie tej wiedzy. Co wi#cej, mo%liwe wydaje si#
równie% zamieszczenie w tym samym pi!mie og oszenia
promuj$cego pseudoterapi#, co jednak wykracza oby ju%
zbyt daleko poza prowokacj# intelektualn$. Chyba %adne czasopismo naukowe takich mo%liwo!ci nie stwarza.
Systematyczne publikowanie przez czasopisma naukowe
doniesie& o skuteczno!ci terapii behawioralnej i poznawczej wcale nie skutkuje gwa townym wzrostem liczby
osób zajmuj$cych si# tymi terapiami. Wprowadzenie
w b $d redakcji pisma naukowego mog oby realizowa'
takie cele, jakie przyj$ Sokal, lub podobne. Celem analizowanej prowokacji by o jednak u!wiadomienie problemu szerszej grupie ludzi ni% tylko naukowcy. W tej
grupie powinni si# znale(' studenci, obecni i potencjalni

odbiorcy us ug psychologicznych sprzedawanych na wolnym rynku. Wydaje si#, %e prowokacja i jej demaskacja
by y na tyle proste i czytelne, %e mia y szanse dotrze' do
takiego odbiorcy.
Drugi kierunek strategii umniejszania polega na minimalizowaniu wagi problemu, który prowokacja poruszaa. Kolejne wypowiedzi dadz$ wyobra%enie o sposobie
jego realizacji:
„Jakie masz dowody, %e psychoanaliza, NLP, metoda
Silvy, «ustawienia» itp. szama&stwa obiektywnie szkodz$
pacjentom? To, %e nie pomagaj$? A rutinoscorbin i krople
na katar to niby pomagaj$?”.
„Wiesz o tym, %e mam zbli%one do Twojego zdanie
o psychoanalizie, NLP i tym podobnych trendach. Ich
szkodliwo!' spo eczn$ jednak moim zdaniem przeceniasz,
tak jak przeceniasz wp yw „prawdziwej” psychologii na
popraw# ludzkiej kondycji. NLP ludziom z k opotami nie
pomo%e – a tym bez k opotów nie zaszkodzi”.
Ten drugi sposób umniejszania jest du%o bardziej niebezpieczny od pierwszego. O ile bowiem umniejszenie
znaczenia rangi pisma jest w tym wypadku skierowane
wy $cznie w prowokacj#, o tyle umniejszanie znaczenia negatywnych konsekwencji pseudoterapii, a nawet
ich istnienia, jest jawnym przyzwoleniem na ich praktykowanie. Ramy tego artyku u nie pozwalaj$ na prezentacj# wszystkich lub bodaj niewielkiej cz#!ci dowodów
ilustruj$cych negatywne efekty oddzia ywa& psychoterapii. Warto tutaj jednak wspomnie' chocia%by o spustoszeniu jakiego dokonywa y i nadal dokonuj$ praktyki
terapeutyczne oparte na pseudonaukowych koncepcjach
wywiedzionych wprost ze spu!cizny Freuda (np. Crews,
2001; Draheim, 2003; Gujska, 2006; Masson, 2004).
O przypadkach !miertelnych maj$cych miejsce podczas
psychoterapii (np. Lowe, 2001), o sytuacjach pogorszenia
si# stanu pacjentów w trakcie trwania terapii (Lambert,
Bergin i Collins, 1977), dekompensacji i pog #bieniu stanów depresyjnych z próbami samobójczymi w $cznie,
wywo ywaniu niekontrolowanych zachowa& seksualnych
i aktów agresji (Lakin, 1988), a tak%e wielu innych negatywnych konsekwencjach oddzia ywania psychoterapii
opisywanych szeroko w literaturze (Masson, 2004; Mays
i Franks, 1985; O’Donohue i Ferguson, 2006; Persuad,
2006).
Warto jednak zaznaczy', %e strategia pomniejszania jest
powszechna i charakterystyczna nie tylko dla uczonych
pracuj$cych w naszym kraju. O’Donohue i Ferguson
(2006), analizuj$c zachowania terapeutów i naukowców
w Stanach Zjednoczonych, pisz$ o braku jakiejkolwiek
woli przeciwstawiania si# tym negatywnym zjawiskom
nawet ze strony praktyków o orientacji naukowej. +róde
takiej postawy upatruj$ mi#dzy innymi w relatywistycz-
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nej postawie etycznej, która przyznaje jednakow$ warto!'
wszystkim podej!ciom terapeutycznym. Takie postawy
!rodowiska naukowego zapalaj$ zielone !wiat o wszelkim odmianom szarlatanerii.
Strategia reorientacji
Istot$ tej strategii jest atak skierowany na metod#
i w konsekwencji jej deprecjacja. Przedstawienie metody
w odpowiednio z ym !wietle, przypisanie autorowi osobistych, cz#sto niecnych pobudek to !rodki, które odwracaj$ uwag# od problemu pseudonauki, koncentruj$c j$ na
osobie autora prowokacji i aspektach etycznych wykorzystanej przez niego metody. Kilka wypowiedzi zilustruje ten kierunek radzenia sobie ze zdarzeniem:
„Je!li odwo uje si# Pan do mojej opinii, to powiem
otwarcie, %e sposób, jaki Pan wybra , jest niegodny tytu u
DOKTORA, jakim si# Pan pos uguje”.
„(…) trick, jaki zastosowa e!, wpisuje si# – niestety –
w atmosfer# paranoi, prowokacji, pods uchów i oskar%e&
wszechobecnych ostatnio, która mi osobi!cie ani si# podoba, ani uwa%am j$ za pragmatyczn$ z jakiegokolwiek
powodu. Zastanawiam si#, co (poza przelotnym podwa%aniem zaufania i osobist$ schadenfreude) osi$gasz z pomoc$ takich operacji?”.
„Nauka jest intersubiektywna i krytyczna, ale te% przyjmuje si# w niej (wst#pnie) zasad# domniemania «subiektywnej prawdy» (autor prawdopodobnie pisze prawd#
subiektywn$ – czyli wierzy, %e pisze prawd#, cho' mo%e
si# myli'), a nie zasad# domniemania k amstwa (autor
prawdopodobnie !wiadomie %e); zasada domniemania
k amstwa to specjalno!' CBA, CB*, ABW itp.”.
„(…) wykorzystana przez Ciebie forma prowokacji
sama w sobie jest podejrzana”.
„Nie wiem jak jest, ale Twoja prowokacja wygl$da na
co! osobistego, a to jeden z grzechów przeciw naukowej
prawdzie”.
Towarzysz$cy autorowi prowokacji zamiar ujawnienia
wszystkich fa szywych informacji, rzeczywistego autorstwa tekstów itd. odró%nia j$ od przest#pstwa, w tym
równie% plagiatu, gdzie sprawca podejmuje jakie! dzia ania, maj$c na celu okre!lone korzy!ci w asne, o czym nie
zawsze pami#taj$ krytycy metody. Koniecznym równie%
wydaje si# nadmieni', %e %aden z krytyków metody nie
opublikowa swojego stanowiska publicznie, co $czy t#
strategi# ze strategi$ przemilczenia. Je!li metoda, zdaniem
jej krytyków, jest godna pot#pienia, to stanowisko w tej
sprawie powinni oni zaj$' publicznie, w przeciwnym razie brak reakcji przyczynia si# wy $cznie do tworzenia
ambiwalentnych postaw w odbiorze zdarzenia, które najlepiej ilustruje wypowied( osoby prowadz$cej zaj#cia na
studiach psychologicznych: „Niektórzy studenci s$ zszo-
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kowani – tzn. ci, którzy my!l$ i czytaj$ Charaktery. Inni
nie wiedz$ nic a nic i nic nie rozumiej$”.
Pojawia si# w tym miejscu kolejne wa%kie pytanie:
czy atakowanie metody zwalnia jej krytyków od ustosunkowania si# do zjawiska, które metoda ujawnia?
Przypomnijmy zachowanie Roberta Spitzera – jednego
z bardziej zdecydowanych krytyków metody zastosowanej przez Davida Rosenhana. Pomimo zdecydowanie
negatywnej oceny metody nie powstrzyma o go to od
po!wi#cenia kilku lat swojego %ycia na badania maj$ce
zmieni' stan rzeczy ujawniony przez jego prowokacj#
(Mayes i Horowitz, 2005; Speigel, 2005; Wilson, 1993).
To w a!nie zdolno!' dostrzegania problemów w oddzieleniu od metody, która spostrzec je pozwoli a, odró%nia
racjonaln$ krytyk# od zachowa& typowo obronnych.
Strategia eksploatacyjna
Tak nazwali!my sposób zachowania polegaj$cy na
zwróceniu uwagi na ujawnione przez prowokacj# problemy, a nast#pnie próbie wykorzystania zaistnia ej sytuacji do walki z niekorzystnymi zjawiskami. To strategia
zgodna z intencjami autora prowokacji, a jednocze!nie
w najmniejszym stopniu reprezentowana przez !rodowisko psychologów. Przejawem tej strategii by o zaproszenie wystosowane przez redaktora naczelnego Psychologii
Spo ecznej do napisania tego artyku u (za które dzi#kujemy), zaproszenie do opublikowania opisu problemów,
które prowokacja ujawni a, wystosowane przez redaktora naczelnego kwartalnika Nauka; zainicjowanie dyskusji nad problemem przez przewodnicz$cego KNP PAN
i zaproszenie na konferencj# po!wi#con$ pseudonauce.
Z tego, co wiemy, prowokacji towarzyszy o wiele innych,
równie po%ytecznych, cho' mo%e nieco mniej spektakularnych dzia a&, takich jak rozmowy ze studentami na
temat etyki pracy psychologów. Trudno oceni' zasi#g tej
strategii, dlatego %e oprócz prywatnych rozmów nie dysponujemy %adnymi danymi na ten temat.
Czy nieliczne dzia ania podejmowane w ramach strategii eksploatacyjnej, zrównowa%$ negatywne skutki wcze!niej opisywanych strategii? Odpowied( na to pytanie
z pewno!ci$ b#dzie zale%a a od intensywno!ci i konkretno!ci dzia a& eksploatacyjnych.
Strategia biernej aprobaty
Obraz recepcji prowokacji by by niepe ny, gdyby!my
nie uwzgl#dnili postaw pozytywnych w stosunku do niej,
cho' niekoniecznie aktywnych. Niektórzy przedstawiciele !rodowiska akademickiego wyrazili swoj$ aprobat#
w stosunku do zdarzenia. Przejawem tego by y informacje
zwrotne przekazane ustnie lub przes ane do autora prowokacji, jak te% niektóre wpisy na forach internetowych.
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Oto przyk ady takich wypowiedzi: „Zrobi e! kawa fajnej
roboty, pokazuj$c, jak atwo ludzi oszuka' tzw. naukowo!ci$, co w dobie ró%norodnych szale&ców, hochsztaplerów i innych «m#drców» jest do!' istotne i wa%ne”. „Ta
prowokacja zwraca uwag# na bardzo wa%ny problem –
uczciwo!ci naukowca na ró%nych poziomach uprawiania
nauki: od przygotowywania projektu badawczego i formu owania hipotez po sposób gromadzenia wyników, ich
analiz# i interpretacj#”. Wypowiedzi te pochodz$ g ównie
od osób zajmuj$cych si# psychologi$ empiryczn$ i maj$cych jednoznacznie negatywny stosunek do pseudonauki
i psychobiznesu. Nazwali!my jednak t# strategi# biern$,
dlatego, %e ta cz#!' !rodowiska poza wyra%eniem swojej aprobaty nie podj# a jakichkolwiek dzia a& w sferze
publicznej.
Zachowuj$c ca y nale%ny szacunek w stosunku do osób,
które swoj$ prac$ i bezkompromisowym podej!ciem do
zasad nauki realizuj$ jej g ówne cele, nale%y jednak zada'
pytanie, czy taka postawa jest wystarczaj$ca. Czy przedstawiciel nauki, z której niemal bez przerwy wyodr#bniaj$ si# nurty pseudonaukowe, nie powinien przyjmowa'
wobec nich postawy aktywnej? Przy czym nie chodzi
nam w tym miejscu wy $cznie o aktywno!' w stosunku
do wydarze& zwi$zanych z prowokacj$, lecz o ogóln$
postaw# w stosunku do nadu%y' generowanych przez
psychologów. Obawiamy si#, %e postawa bierna b#dzie
owocowa' takimi samymi konsekwencjami, jak opisana
wcze!niej strategia przemilczania. Niestety, niedostrzeganie problemu i bierno!' s$ do!' powszechne.
Tekst w ocenie czytelników
Aby sprawdzi' mo%liw$ si # oddzia ywania na czytelników artyku u zamieszczonego w Charakterach przeprowadzili!my krótkie badania, które uzupe niaj$ obraz
recepcji tekstu, pokazuj$c, jak zosta on przez nich odebrany. W tym celu tekst poddano wielowymiarowej ocenie czytelników, której celem by o okre!lenie ich stosunku
wobec autora, tekstu oraz opisywanej terapii. Uznali!my,
%e zebranie tego typu danych jest niezb#dne, poniewa%
o realnej sile oddzia ywania artyku u mo%na mówi' wy$cznie w przypadku pozytywnej ewaluacji wymienionych obszarów. Nale%y podkre!li', %e przeprowadzone
badanie nie mia o na celu weryÞkacji hipotez. Chodzi o
raczej o okre!lenie wiarygodno!ci tekstu i mo%liwego
wp ywu na zachowania odbiorców.
W badaniach wzi# y udzia 172 osoby (N = 172) w wieku 17–55 lat: 122 kobiety, 48 m#%czyzn i 2 osoby, które
nie okre!li y swojej p ci.. Badani rekrutowali si# spo!ród
studentów psychologii KUL JPII, studentów Akademii
Ekonomicznej w Krakowie oraz osób pracuj$cych –
uczestników kursów zarz$dzania lud(mi.

Na u%ytek bada& przygotowano metod# kwestionariuszow$ – zeszyt sk adaj$cy si# z nast#puj$cych cz#!ci:
instrukcji, w której wyja!niono, %e celem badania jest
zebranie opinii potencjalnych czytelników artyku ów
popularnonaukowych na temat ich oczekiwa& i aktualnej
oferty; tekstu artyku u w formie wydruku komputerowego; protoko u my!li umo%liwiaj$cego wynotowanie swobodnych reßeksji pojawiaj$cych si# w umys ach czytelników w trakcie lektury artyku u; kwestionariusza oceny
artyku u sk adaj$cego si# z o!miu 5-stopniowych, dwubiegunowych skal przymiotnikowych: ciekawy – nieciekawy, warto!ciowy – bez warto!ci, wiarygodny – niewiarygodny, dobry – z y, m$dry – g upi, pozytywny – negatywny, nieatrakcyjny – atrakcyjny, korzystny – szkodliwy
(dla kwestionariusza oszacowano wska(nik rzetelno!ci
Alfa Cronbacha, który wynosi 0,86); kwestionariusza
oceny autora artyku u sk adaj$cego si# z trzech 5-stopniowych, dwubiegunowych skal przymiotnikowych:
kompetentny-niekompetentny, niegodny zaufania-godny zaufania, erudyta-ma a wiedza (wska(nik rzetelno!ci Alfa Cronbacha dla kwestionariusza wynosi 0,75);
kwestionariusza oceny terapii sk adaj$cego si# z czterech
5-stopniowych, dwubiegunowych skal przymiotnikowych: dobra – z a, szkodliwa – korzystna, m$dra – g upia, negatywna – pozytywna (wska(nik rzetelno!ci Alfa
Cronbacha dla kwestionariusza wynosi 0,88) oraz siedmiu pyta& zamkni#tych sonduj$cych intencje zachowa&,
które mog$ pojawi' si# jako nast#pstwo lektury tekstu:
(a) Chcia (a)bym poszerzy' wiedz# na temat opisywanej
terapii, (b) Zapisa (a)bym si# na kurs terapii, gdyby odbywa si# w moim mie!cie, (c) Poleci (a)bym t# terapi#
osobie, która ma problemy, (d) Poleci (a)bym ten artyku znajomym, (e) Chcia (a)bym pozna' autora artyku u,
(f)Kupi (a)bym ksi$%k# autora artyku u, (g) Chcia (a)bym
stosowa' w praktyce tego typu terapi#. Zadaniem osoby
badanej by wybór odpowiedzi „Tak” lub „Nie”.
Wska(nikiem oceny artyku u, autora i terapii by y !rednie ocen dokonywanych na skalach odpowiednich kwestionariuszy. W ka%dym z kwestionariuszy badani mogli
uzyska' wynik od 1 do 5.
Badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2007
roku we Wroc awiu, Krakowie i Lublinie. Mia y one charakter grupowy i anonimowy. Na wst#pie uczestników
informowano ogólnie o celu bada&, a nast#pnie proszono
o przeczytanie tekstu oraz wype nienie otrzymanych zeszytów. Czas jednego badania wynosi oko o 30 minut.
W badaniach uczestniczy y wy $cznie osoby, które nie
czyta y wcze!niej tekstu i nie s ysza y o prowokacji.
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Wyniki bada!
Ze wzgl#du na to, %e maksymalna mo%liwa ocena artyku u, autora i terapii mog a wynosi' 5,0 uzyskane wyniki
wskazuj$ na pozytywne ewaluacje wymienionych aspektów. Wska(nik oceny artyku u wynosi 4,0 (SD = 0,66), co
oznacza, %e czytelnicy uznali, i% tekst jest raczej ciekawy,
wiarygodny i atrakcyjny. Potwierdzeniem tego s$ reßeksje czytelników notowane zaraz po przeczytaniu tekstu,
np. „Ciekawy, interesuj$cy, nauka si# rozwija”, „Dobre,
interesuj$ce przyk ady”, „Autorka rzetelnie przedstawi a
now$ terapi#. Nie tylko wiemy, jakie korzy!ci nam ona
przyniesie, ale tak%e jak dalece jest ona zaawansowana”, „Powo ywanie si# na autorytety wzmacnia wra%enie
prawdziwo!ci tez”. Oprócz pozytywnych reßeksji pojawia y si# równie% uwagi krytyczne. Wi#kszo!' z nich dotyczy a obj#to!ci tekstu i specjalistycznego s ownictwa,
np. „Za du%o nazwisk, które odrywa y od tre!ci”, „J#zyk
artyku u czasami niezbyt zrozumia y dla przeci#tnego
czytelnika”. Sporadycznie pojawia y si# równie% uwagi
wyra%aj$ce pow$tpiewanie w rzetelno!' artyku u, np.
„Postawione hipotezy stanowi$ spor$ atrakcj# dla laików,
którzy nie rozumiej$ istoty psychoterapii, mo%liwo!'
manipulowania czytelnikiem, który nie jest kompetentny”, „Ma o zarysowane ewentualne zagro%enia terapii”,
„Prze adowany faktami, terminami, jakby si# chcia o na
si # co! udowodni'”.
Nale%y stwierdzi', %e autor publikacji zosta oceniony raczej pozytywnie (M = 3,87; SD = 0,66). Czytelnicy
uznali go za osob# raczej kompetentn$, o dobrym piórze.
Analiza protoko ów my!li ujawni a, %e tylko jedna osoba
badana bezpo!rednio odnios a si# do autora i to w sposób
pozytywny: „(artyku ) Napisany przez profesjonalist#, ale
nie tylko dla ludzi ze swego kr#gu, równie% dla „zwyk ych” czytelników”. Mo%na przypuszcza', %e na obni%enie oceny wp yn# y krytyczne opinie zwi$zane z trudnym
j#zykiem artyku u.
Najistotniejsza z punktu widzenia perswazyjnej si y
tekstu jest ewaluacja opisywanej terapii (M = 3,70;
SD = 0,73). Podobnie jak w przypadku tekstu i autora,
ocena ta jest raczej pozytywna. W tym miejscu równie%
nale%y si# odnie!' do reßeksji wynotowanych przez czytelników. Zdecydowana wi#kszo!' z nich ma charakter
pozytywny, np. „Wcze!niej o czym! takim nie s ysza em,
to bardzo ciekawe”, „Nowatorskie podej!cie”, „Moim
zdaniem opisana w tym artykule metoda mo%e zrewolucjonizowa' podej!cie do terapii. Mo%e si# okaza', %e
nie trzeba ju% b#dzie sp#dza' wielu godzin „na kozetce”,
a prostym rozwi$zaniem naszych codziennych problemów b#dzie np. muzyka. Je%eli tak ma wygl$da' terapia
przysz o!ci to jestem za”, „Bardzo ciekawe zjawisko,
o którym nigdy wcze!niej nie s ysza am; wyja!ni o mi
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moje zachowania; z ka%d$ nast#pn$ stron$ nabiera am
przekonania, %e takie zjawisko faktycznie jest mo%liwe
i zapewne istnieje”. Oprócz pozytywnych reßeksji, czytelnicy, chocia% w zdecydowanej mniejszo!ci, odnosili
si# równie% krytycznie do opisywanej w artykule terapii,
np. „Akapit dotycz$cy uczenia si# przez dzieci przypomnia mi Þlm dokumentalny po!wi#cony temu zagadnieniu. Terapia przedstawiona w za $czonym artykule by a
sprzeczna z tym, co ogl$da am”, „Artyku przedstawia
ciekawe zagadnienia, jednak nie powinno si# ich prezentowa' tak otwarcie dopóki badania nie zostan$ dok adnie
zweryÞkowane i udowodnione, na co pewnie trzeba jeszcze wielu lat”, „Uwa%am, %e to nie jest prawda. Pami#'
nie jest dziedziczona, ewentualnie odruchy genetyczne,
instynkty”. Jak atwo dostrzec, krytyczny stosunek do tre!ci artyku u wynika z wiedzy czytelników.
Interesuj$cych obserwacji dostarcza analiza intencji zachowa& czytelników pojawiaj$cych si# po lekturze tekstu.
Uzyskane dane uzupe niaj$ poczynione do tej pory obserwacje. Prawie 77% czytelników poleci oby artyku znajomym. Niemal po owa z nich (44,71%) chcia aby pozna'
autora artyku u i podobny odsetek (44,12%) kupi by jego
ksi$%k#. A% 72,50 % badanych wyra%a ch#' rozszerzenia
wiedzy na temat opisywanej terapii. Blisko po owa badanych zapisa aby si# na kurs tej terapii (42,90%). Niemal
dwie na trzy osoby (61%) poleci yby opisan$ w artykule
terapi# osobie, która ma problemy.
Osobnej uwagi wymaga pytanie o ch#' stosowania terapii w praktyce. Tak$ ch#' wyrazi a blisko po owa badanych (44,64%). Je!li jednak we(miemy pod uwag#, %e
pytanie by o zasadne jedynie w stosunku do osób, które
w jakikolwiek sposób bior$ pod uwag# mo%liwo!' prowadzenia terapii, to nale%a oby analiz# ograniczy' do studentów psychologii (N = 99). W tej grupie bardzo du%a
cz#!' osób badanych wyrazi a ch#' stosowania terapii
w praktyce (65,66%). Ten wynik jest szczególnie uderzaj$cy, je!li we(miemy pod uwag#, %e tak wyodr#bniona
grupa powinna charakteryzowa' si# wi#ksz$ od przeci#tnej wiedz$ na temat opisywanych w artykule zjawisk,
a co za tym idzie wykazywa' si# wi#kszym ni% przeci#tny
krytycyzmem.
Podsumowanie
Jednym z celów prowokacji by o wywo anie szerszej
dyskusji nad przenikaniem pseudonauki i paranauki na
wy%sze uczelnie, w mury akademickie, do instytucji naukowych oraz na amy prasy i do czasopism specjalistycznych, ewentualne zainicjowanie dzia a& zmierzaj$cych do
ograniczenia rozwoju pseudonauki, a tak%e postawienie
szeregu istotnych dla psychologii pyta&. Czy przedstawiciele psychologii naukowej czuj$ si# odpowiedzialni za
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poziom popularyzowania swojej dziedziny i popularyzowane tre!ci? Czy i jaka jest ró%nica pomi#dzy tolerancj$
redaktorów, terapeutów, badaczy dla ró%nych sposobów
uprawiania nauki i terapii a oboj#tno!ci$ w stosunku do
nadu%y', jakie w tej sferze maj$ miejsce? Czy jako psychologowie powinni!my rynek us ug terapeutycznych,
nazywany czasami psychobiznesem, pozostawi' prawom
wolnego rynku?
Realizacj# tych celów mo%emy oceni' na podstawie
analizy dotychczasowych reakcji !rodowiska na prowokacj#. Oceniaj$c dyskusj#, jak$ wywo a a prowokacja,
bez w$tpienia mo%emy j$ nazwa' dyskusj$ kuluarow$.
Odbywa a si# ona w obiegu nieformalnym – w!ród studentów, pracowników naukowych, na forach internetowych. Na krótko przybra a formy publiczne podczas konferencji naukowej oraz w trakcie posiedzenia KNP PAN.
Dyskusje te by y jednak niekonkluzywne, w ich wyniku
nie podj#to %adnych dzia a&. Reakcje !rodowiska psychologów prowadz$ do smutnych konstatacji, i% stan izolacji
pomi#dzy !wiatem uczonych i !wiatem szamanów, o którym pisa )ukaszewski w 1989 roku, pog #bi si#, co bez
w$tpienia sprzyja rozwojowi pseudonauki i z pewno!ci$
nie tworzy dobrego wizerunku psychologii. Oboj#tno!'
uczonych w stosunku do psychobiznesu, mylnie uto%samiana z tolerancj$, sprzyja jego rozwojowi, który obecnie
reguluje wy $cznie wolny rynek.
Wnioski te prowadz$ do do!' ponurych konstatacji.
Strategie stosowane przez czystych uczonych w stosunku
do opisywanych zjawisk spowoduj$, %e najprawdopodobniej przepa!' pomi#dzy psychologi$ naukow$ a stosowan$ b#dzie si# pog #bia a. Wiele pseudonaukowych koncepcji okrzepnie, tworz$c instytucje wtórnie uzasadniaj$ce ich istnienie, takie jak mi#dzynarodowe towarzystwa,
systemy certyÞkuj$ce itp. Powstan$ nowe, czego !wiadkami jeste!my na co dzie&. Popularyzacja psychologii,
ju% dzisiaj zdominowana przez przedstawicieli nurtów
pseudonaukowych, o czym !wiadczy analiza tre!ci popularnych czasopism, b#dzie nadal przez nich zaw aszczana.
Jest to do!' oczywiste, jako %e w tym przypadku popularyzowanie okre!lonych tre!ci jest zbie%ne z interesem
ekonomicznym. Psychologia naukowa nie realizuje istotnych interesów przez popularyzowanie, dlatego jej przedstawicielom mniej na popularyzowaniu zale%y. G ównym
interesem, jaki mo%na uzyska' poprzez popularyzacj#
psychologii akademickiej, jest budowa pozytywnego wizerunku. Odpowiedzialno!' za osi$gni#cie tego celu jest
jednak mocno rozproszona i nic nie wskazuje na to, aby
móg on konkurowa' z celami ekonomicznymi przedstawicieli pseudonauk.
Taka postawa czystych uczonych b#dzie mia a i inne
konsekwencje, które ju% dzisiaj mo%emy obserwowa'

chocia%by na salach s$dowych. S#dziowie nadal b#d$
kierowa' si# opiniami wydawanymi masowo na podstawie tak nierzetelnych narz#dzi, jak np. testy projekcyjne
(Drahaim, 2003; Gujska, 2006), a osoby pokrzywdzone
przez psychobiznes nie b#d$ mia y mo%liwo!ci odwo ania si# do opinii psychologów akademickich, którzy nie
s$ zainteresowani ani !ledzeniem tych kierunków, ani poszukiwaniem podstaw empirycznych, co uniemo%liwia im
wydawanie wiarygodnych opinii. Pewnie niejeden przypadek, podobny do tego opisywanego przez Lowe (2001),
musia by si# wydarzy', aby uczeni zmuszeni przez opini#
publiczn$ pochylili si# z odpowiedni$ uwag$ nad problemem.
Tymczasem wyniki bada& nad ocen$ tekstu przez czytelników wskazuj$, %e mia on wszelkie atrybuty dobrego
tekstu popularyzuj$cego now$ terapi#, a co za tym idzie
mo%liwe by o rozpowszechnienie za jego pomoc$ wiedzy o bezu%ytecznej terapii, co jest pierwszym krokiem
na drodze do kolejnej pseudonaukowej koncepcji. Jego
ocena dokonywana przez studentów psychologii wskazaa ponadto, %e odnale(li oni aspekty pozwalaj$ce im na
uwzgl#dnianie nowej terapii jako przydatnego narz#dzia
w pracy terapeutycznej. W tym przypadku mo%emy zatem
uzna', %e korzystaj$c ze !rodka przekazu spostrzeganego jako popularnonaukowy i wspieranego przez polskie
autorytety w dziedzinie psychologii, istnieje mo%liwo!'
wprowadzenia do obiegu bezwarto!ciowej terapii. O tym,
czy takie sytuacje, cho' ju% bez towarzysz$cej im demaskacji, nadal b#d$ mia y miejsce decydowa' b#d$ strategie przyjmowane przez uczonych.
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PRZYPISY
1. Mamy na my!li g ównie szamanów wykorzystuj$cych
swoj$ wiedz# i umiej#tno!ci do sprawowania w adzy i czerpania korzy!ci. Pomijamy tutaj istotn$ rol# niektórych odmian
szamanizmu w tworzeniu systemu wiedzy prenaukowej.
2. Dane z wrze!nia 2007 r.
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Abstract
The article deals with the relationship between academic psychology, pseudoscience and psycho-business.
The Þrst part discusses possible methods of eliminating pseudoscience. Described is the Þrst Author’s
provocation carried out in 2007 in the popular science journal “Charaktery”. Its main purpose was to demonstrate that it is possible for pseudoscience to be judged credible by journal editors and its readers. In the
next step, reactions of the academic community to the provocation were classiÞed and analyzed. Four basic
strategies were described: ignorance, playing down, reorientation, and exploitation. In the further parts of
the article there are presented results of a short study in which a group of students was asked to judge how
credible and how interesting the therapy described in the provocation was. In readers’ opinions the text was
credible. Based on these results the authors conclude that it is relatively easy to introduce a new fake therapy
into everyday practice. The authors believe that the indifferent attitude of the psychological community may
play a crucial role in this process.
Key words: psycho-business, pseudoscience, pseudo-therapies, science popularization, provocation

