


Ak mám málo informácií, nie je nikdy hanbou povedať:
„Neviem, o čo ide. Nemám na to názor, potrebujem viac informácií.“

Na základe čoho si ja myslím to, čo si myslím?

Na základe čoho mi ty hovoríš to, čo mi hovoríš?

Dá sa odlísit
pravda od klamstva?
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A mne moja kamarátka vravela, že...

Ale v telke hovorili, že...
Na nete som čítal, že...

A viete, čo som počula???

A že viete...? A ešte povedali...a bla bla bla bla

a bla bla bla !!!

!!!

???

!!!

a bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Čo mám teda robiť, ak počujem nejakú novú informáciu?

Kto mi tú informáciu povedal? Je ten človek naozaj odborníkom v tom, o čom 
mi rozpráva alebo v tom, o čom píše článok na internete? Nech ma nezaujíma, či 
je ten človek slávny, či je často v telke, či je to žena alebo muž . Nech ma  nezau-
jíma ani to, či má stotisíc lajkov, milión odberateľov, či je zo Slovenska, z Česka, 
Ameriky, Ruska, Číny alebo z Ostrovov sv. Vincenta...

Písali o niečom na internete ako o nejakej BOMBOVEJ novinke? 
Áno - internet je kamarát: dá sa na ňom vyhľadať a overiť si veľa 
vecí!!! Na koľkých stránkach sa tá novinka objavila? Overil ju niekto? 
Ak áno, tak kto? Koľko ľudí ju overilo? Sú tí ľudia odborníci?

Súhlasím s niekým preto, lebo som si jeho tvrdenie aj overil alebo 
s ním súhlasím preto, lebo sa mi páči a je mi sympatický???

Súhlasím s niekým preto, lebo mi akoby „hovorí z duše“?
Súhlasím s niekým iba preto, pretože vraví presne to isté, čo si myslím aj ja?
Čo ak sa ale obaja mýlime?

Nie je to preto, že sa stretávam STÁLE S ROVNAKÝMI ĽUĎMI? 
Čo ak sa všetci mýlime, ale chýba nám niekto „zvonka“, aby 
nám to povedal?

Našiel som na internete fotku s nejakým textom?
Týka sa text tej fotografie? Súvisia spolu?
Vedia autori článku na internete dokázať, že text a fotka spolu súvisia?
O videu platí to isté: súvisí spolu text, ktorý počujem a video, ktoré vidím?

Aká stará je tá informácia? Pri starých informáciách rastie riziko, že 
sú nepravdivé, zastarané alebo že sa už podarilo dokázať opak. Ak je informácia nepravdivá - kto dokázal opak? Je ten človek odborníkom?

Ak ma na internete zaujme nejaký článok, je treba si ten 
článok  prečítať celý, a nie iba nadpis!!!

TAK ALE: ČO TO ZNAMENÁ, ŽE JE NIEKTO ODBORNÍKOM?

Napríklad toto:

Ak potrebujem doučovanie z matiky, idem za učiteľom, ktorý ju vyučuje - nejdem 

za pekárom.

Ak potrebujem odborníka na pečenie rohlíkov, idem za pekárom a nie za učite-

ľom matematiky.

Ak máme doma pokazenú sprchu, potrebujeme dobrého majstra inštalatéra, 

ktorý sa tomu rozumie - nejdem za lekárom.

Ak som chorý a cítim sa zle, vypočujem si radu od lekára a nie od majstra, ktorý 

nám opravoval sprchu.

Ak.........................................................................................................................a tak ďalej.
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Neuveriteľné!!! Všetci moji kamaráti majú rovnaký názor 
ako ja. To asi znamená, že máme pravdu, nie?+



Vyvoláva vo mne video alebo článok silné pocity nenávisti a strachu? 
Píše sa v článku o “nejakých zlých ľuďoch”? Spomínajú sa v článku "nejakí 
zlí neznámi"? Ak áno, je to veľmi silné varovné znamenie, že článok sa snaží 
pôsobiť na moje city a presvedčovať ma.

Náhoda existuje. Ale je oveľa jednoduchšie uveriť, že sa nešťastné uda-
losti dejú kvôli tomu, že ich zapríčiňujú zlé, nadprirodzené sily alebo 
niečo iné/niekto iný mimo nás (napríklad ten piatok trinásteho, čierna 
mačka, rozbité zrkadlo). Ťažšie je usilovať sa pochopiť, že ide o zhodu 
náhod, o komplikovanú spleť všakovakých dôvodov, ktoré sa vymyka-
jú našej kontrole. 

Ak je pod článkom podpísaný niekto, koho meno nepoznám, nie je problém si od 
neho prečítať ďalšie články, prečítať si o ňom, čomu sa venuje, kde možno študoval, 
zistiť si o ňom, či je odborníkom v tom, o čom píše.

To, že niečo tvrdí väčšina, ešte nič neznamená. Väčšina nikdy nemá pravdu preto, 
že je väčšinou, ale preto, že vie svoje tvrdenie aj dokázať. 

No a takisto si musím dať pozor na takýchto „autorov”:

„Dobre informovaný zdroj nám potvrdil...“

„Istá odborníčka sa domnieva...“

„Dôveryhodný zdroj blízky vedeckej komunite...“

„Istý svedok, ktorý nechce byť menovaný...“

„Svetoznámi experti napísali...“

alebo:

„Jedna moja známa povedala...“

„Niekde som počul, že...“

„Neviem už, kto mi to hovoril, ale...“

A platí to aj opačne!!!

To, že ja jediný mám opačný názor než moji kamoši 

alebo moji rodičia, nemusí znamenať, že mám pravdu. 

Nemusí to znamenať, že „ja som ten osamelý hrdina, 

ktorý má pravdu a ostatní sa mýlia“. Nie. Možno sa 

mýlim ja a pravdu majú tí druhí. Všetko, čo hovorím, 

aj čo robím, musím vedieť aj obhájiť a dokázať, že 

sa nemýlim.
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