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Jak rozpoznać pseudonaukę? (Michael Shermer)
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3. Charakter twierdzeń (umiarkowanyl kłytyczny)- sceptycznie traktowaó rozwięania nowe,
rewolucyjne, najlepsze. Stosowaó założenie brzytvty Ockhama- najlepszym rozwiązanie jest to,
które w sposób najprostszy dąży do celu.

4. Rozumowanie musi byó wolne od błędów logicznych

5 . Wnioski nie mo gą zo staó mieksźałco ne pr zez tendencyj ność w myśleniu

ó. NaleĄ $ąć różne perspektywy, jeśli zagadnięnie tego wymaga

PUŁAPKI CZYHAJĄCE NA HUMANISTOW to przede wszystkim subiektywizm, któremu
ulega interpretator, a także osoby badane, co niesie za sobą obnizenie wartości introspekcji
(analizy subiektywnych stanów psycl,icznych, myśli i przemyśleń). Kole.ine pułapki powiązane są

z argumelrtowanienr: uzywanie argumentów w formie ,,błędnego koła", celowe ekwiwokacje
(rłlykorzystanie rvieloznaczność po"ięó, stosowanie różnych definicii tego samego poięcia). NaleĄ
rvspomnieć równieź o tendencji badacza do traktowania interpretacji jako faktu, czy|i
zapominanie o §m, ze w naukach humanistycznyclr rozumienie (interpretowarrie) powinno
zastąpić wy.iaśnianie. Nauki humanistyczne nigdy nie uzyskają wprost potwierdzonej
skuteczność zalecanych rozwiązań, ponieważ ich twierdzeń nie da się potwierdzió empirycznie.

W naukach humanisĘcznych ważna jest logiczność wywodówo trafnie dobrane argumenĘ,
spójność przekonań badacza, doskonała znajomość tematu, siła przekonywania odbiorcy.


