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Людина - соціальна істота. Обмін інформацією є невід’ємною частиною 

суспільного життя. В наш час поширення інформації є миттєвим.  Але чи вся 

інформація  достовірна, правильна? В історії філософії, практично з моменту перших 

спроб теоретичного осмислення процесу пізнання дійсності, неодноразово піднімалося 

питання про те, яка інформація може служити основою, фундаментом для подальших 

досліджень. Зокрема, на тому, що некритичне сприйняття чужих думок є шкідливим, 

наголошував засновник емпіризму Нового часу Ф. Бекон. Основоположник 

позитивізму О. Конт стверджував, що лише науковий факт може лежати в основі 

висновків, що претендують на науковість. Таких прикладів в історії філософії є безліч. 

І, тим не менше, людство стає на ті ж самі граблі, вірить псевдонауковим сенсаціям та 

відвертим шахраям. Вони на нашому неуцтві просто заробляють гроші. Великим 

помічником в розповсюдженні неправдивої інформації сьогодні є Інтернет.  

Історія без доказів - легенда.  Вплив інформації на людину є великим.  А той 

факт, що наш мозок здатен знаходити значущі речі, шаблони, порівнювати образи із 

досвідом і проектувати ситуації, пояснює, чому наша свідомість здатна створити цілі 

сцени життя на хмарах, поверхні Марса, Місяця. Проблема в тому, що це лише плід 

нашої уяви, користаючись якою, деякі аферисти можуть маніпулювати нами. 

Нестерпним є те, що вони підкріплюють правдивість своєї легенди якимись законами, 

фактами, думками авторитетних людей. Прикладом можуть бути браслети з 

вулканічним ґрунтом, або  кристали, які дають вам суперсилу.  Іноді людина сама себе 

дурить, коли їй це необхідно, коли вона сповнена надії.  Це я про ефект плацебо. Не 

маю нічого проти того, що він іноді буває дієвим, але те, що гомеопатичні таблетки 

можуть врятувати трирічну дитину від високої температури або вилікують туберкульоз,  

не вкладається у голові. Уявимо ситуацію:  у вас місяць назад вирвали зубний нерв, 

почистили  і запломбували зуб. Але зараз вам здалось, що нерв залишився і ви відчули 

біль. І ви не здогадуєтесь, що існує нервова пам’ять. Ми єдині істоти на планеті, які 

лише за допомогою мозку можемо зіпсувати собі настрій, самопочуття, змінити 

серцебиття, кров’яний тиск. І це лише за допомогою думки! Так уявіть вплив 

самонавіювання. Нас ніхто не зможе ошукати, поки  ми не  захочемо бути ошуканими. 

Ви не маєте довіряти іншим на основі статусу, авторитету, ви маєте перевіряти самі. 

Задавайтеся питаннями: чи є  джерело інформації надійним? Ким перевірялась 

інформація? Чи відповідає це загальноприйнятим законам світу?  

Розчин насичений йодом і розбавлений 100 разів, містить таку саму 

концентрацію йоду, що і був до його додавання. А це підкріплювалось гіпотезою про 

здатність води запам’ятовувати, яку ніхто не може підтвердити. І, нагадаю. За докази 

здатності води до запам’ятовування Фоед Джеймса Ренді готовий виплатити 1 мільйон 

доларів.  Фонд Джеймса Ренді також виплатить 1 мільйон доларів тому, хто 

продемонструє екстрасенсорні, надприродні або паранормальні здібності в умовах 

коректного експерименту. До речі в Росії є аналог – премія Гаррі Гудіні в 1 млн. рублів.  
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