Przeskok do konkluzji “na gorąco”
- Współczesne LegendyLegenda

Za i Przeciw

Anna Jantar
została porwana
do Haremu.
Artystka miała
być sprzedana do
haremu pewnego
szejka naftowego,
a polskie władze
spowodowały
katastrofę, aby
czymś
usprawiedliwić
zniknięcie
artystki.

Za: ???
1. Anna Jantar była tak charyzmatyczna i piękna,
że naftowy potentat był skłonny zapłacić za nią
tyle złota ile ważyła.
2. Szejk zobowiązał się dostarczać Polsce ropę na
korzystnych warunkach. Ekipa rządząca na
czele z Edwardem Gierkiem z chęcią przystała
na taki układ, na co dowodem miałaby być
poprawa sytuacji finansowej państwa.

Przeciw:
1. Niektóre osoby nie mogą pogodzić się ze
śmiercią artystki.
2. Kto by specjalnie spowodował katastrofę w
której zginęło 77 pasażerów i 10 członków
załogi dla porwania piosenkarki?
3. Za czasów Edwarda Gierka rzeczywiście
sytuacja finansowa Polski poprawiła się, ale
dziś wiemy że stało się to dzięki zaciągnięciu
gigantycznych pożyczek które do dziś spłacamy.

Przeskok do konkluzji “na gorąco”
- Współczesne LegendyLegenda

Za i Przeciw

Anna Jantar
została porwana
do Haremu.
Artystka miała
być sprzedana do
haremu pewnego
szejka naftowego,
a polskie władze
spowodowały
katastrofę, aby
czymś
usprawiedliwić
zniknięcie
artystki.

Za:
1. Anna Jantar była tak charyzmatyczna i piękna,
że naftowy potentat był skłonny zapłacić za nią
tyle złota ile ważyła.
2. Szejk zobowiązał się dostarczać Polsce ropę na
korzystnych warunkach. Ekipa rządząca na
czele z Edwardem Gierkiem z chęcią przystała
na taki układ, na co dowodem miałaby być
poprawa sytuacji finansowej państwa.

Przeciw:
1. Niektóre osoby nie mogą pogodzić się ze
śmiercią artystki.
2. Kto by specjalnie spowodował katastrofę w
której zginęło 77 pasażerów i 10 członków
załogi dla porwania piosenkarki?
3. Za czasów Edwarda Gierka rzeczywiście
sytuacja finansowa Polski poprawiła się, ale
dziś wiemy że stało się to dzięki zaciągnięciu
gigantycznych pożyczek które do dziś spłacamy.

Przeskok do konkluzji “na gorąco”
- Współczesne LegendyLegenda

Za i Przeciw

Anna Jantar
została porwana
do Haremu.
Artystka miała
być sprzedana do
haremu pewnego
szejka naftowego,
a polskie władze
spowodowały
katastrofę, aby
czymś
usprawiedliwić
zniknięcie
artystki.

Za:
1. Anna Jantar była tak charyzmatyczna i piękna,
że naftowy potentat był skłonny zapłacić za nią
tyle złota ile ważyła.
2. Szejk zobowiązał się dostarczać Polsce ropę na
korzystnych warunkach. Ekipa rządząca na
czele z Edwardem Gierkiem z chęcią przystała
na taki układ, na co dowodem miałaby być
poprawa sytuacji finansowej państwa.

Przeciw: ???
1. Niektóre osoby nie mogą pogodzić się ze
śmiercią artystki.
2. Kto by specjalnie spowodował katastrofę w
której zginęło 77 pasażerów i 10 członków
załogi dla porwania piosenkarki?
3. Za czasów Edwarda Gierka rzeczywiście
sytuacja finansowa Polski poprawiła się, ale
dziś wiemy że stało się to dzięki zaciągnięciu
gigantycznych pożyczek które do dziś spłacamy.

Przeskok do konkluzji “na gorąco”
- Współczesne LegendyLegenda

Za i Przeciw

Anna Jantar
została porwana
do Haremu.
Artystka miała
być sprzedana do
haremu pewnego
szejka naftowego,
a polskie władze
spowodowały
katastrofę, aby
czymś
usprawiedliwić
zniknięcie
artystki.

Za:
1. Anna Jantar była tak charyzmatyczna i piękna,
że naftowy potentat był skłonny zapłacić za nią
tyle złota ile ważyła.
2. Szejk zobowiązał się dostarczać Polsce ropę na
korzystnych warunkach. Ekipa rządząca na
czele z Edwardem Gierkiem z chęcią przystała
na taki układ, na co dowodem miałaby być
poprawa sytuacji finansowej państwa.

Przeciw:
1. Niektóre osoby nie mogą pogodzić się ze
śmiercią artystki.
2. Kto by specjalnie spowodował katastrofę w
której zginęło 77 pasażerów i 10 członków
załogi dla porwania piosenkarki?
3. Za czasów Edwarda Gierka rzeczywiście
sytuacja finansowa Polski poprawiła się, ale
dziś wiemy że stało się to dzięki zaciągnięciu
gigantycznych pożyczek które do dziś spłacamy.

Przeskok do konkluzji “na gorąco”
- Współczesne Legendy-

Czy Anna Jantar została porwana do haremu?

Nie!

Jak powstają teorie spiskowe?

???

Jak powstają teorie spiskowe?

 Często są bardziej ekscytujące/zagrażające niż rzeczywistość!

 Bazują na stanowisku trudnym do sprawdzenia i udowodnienia w które
bezkrytycznie wierzą niektórzy ludzie (nie istnieje sposób by sprawdzić czy
Anna Jantar rzeczywiście żyje w jakimś haremie).
 Ukrywają alternatywne wyjaśnienia (np. poprawa sytuacji Polski miała być
związana z tanią ropą od szejka).
 Legendy bazują na informacjach wyjętych z kontekstu. Znaczenie tych
„dowodów” jest wyolbrzymione.

