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2
ДУХОВНОСТ БЕЗ ПСЕВДОНАУКА

1. Увод

Преди да се впуснем в дебрите на псевдонауката, нека се опитаме
да дадем определение за наука. Науката е систематична човешка дей-
ност, чиято цел е добиването на знание и организирането му под фор-
мата на проверими от експеримента обяснения и предвиждания.
Основата на тази дейност е сбора от научни факти, тяхното постоянно
обновяване и систематизиране, критическият им анализ и, на тази база,
синтезът на нови научни знания и обобщения. Науката не просто опис-
ва явленията, но и извежда причинно-следствените връзки между тях,
което позволява да се извършват обосновани предвиждания за бъдещи
събития.

Науката има много превъплъщения, които използват най-
различни методи – математиката и природните науки осъществяват
своите изследвания по един начин, хуманитарните по друг. Общо
изискване обаче е критичният дух на изследванията. За да ни стане по-
ясно как точно работи той, ще обсъдим някои издайнически белези,
въз основа на които можем да различим псевдонаучния подход.

2. Как да различим псевдонауката

a. Некоректно използване на научен или научно-звучащ език
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Отношението към науката на онези, които претендират, че свеж-
дат някакво висше знание до хората е двояко. От една страна те често
се изказват пренебрежително или дори презрително за нея, настоявай-
ки, че нейните средства са твърде ограничени, логиката и разума са
недостатъчни и т.н. От друга страна обаче те нерядко се опитват да
облекат собствените си теории в комплициран наукообразен жаргон,
който да им придаде убедителност в едно общество, което все пак
уважава постиженията на учените. Много от тях се кичат с гръмки
академични титли, „присъдени” им от несъществуващи или съмнител-
ни образователни институции.

Всяка научна област използва специфични понятия и термини,
чието съдържание не винаги е разбираемо за по-широката аудитория.
Често подобни термини се използват по недопустим начин от пропо-
ведниците на окултни и псевдонаучни теории. Тези хора на практика
изваждат понятието от съответните му контекст и съдържание и експ-
лоатират единствено неговото респектиращо звучене. Ще посочим
един карикатурен пример.

През 1989 г. трима студенти от Калифорнийския университет
разпространяват листовки, предупреждаващи за опасността от вещест-
вото диводороден монооксид (DHMO – dihydrogen monoxide). Осем
години по-късно един 14-годишен ученик събира подписи за забраната
на този химикал сред съучениците си. 47 от 50 се присъединяват. През
2001 г. Новозеландската зелена партия се хваща на въдицата и с
готовност изразява подкрепата си за забраната на това опасно
вещество. Голям брой хора откликват на петиции с подобно на
следното съдържание:

DHMO (dihydrogen monoxide, диводороден монооксид) е безцветно съ-
единение, без миризма, което всяка година убива хиляди хора. Повече-
то от смъртните случаи настъпват след случайно вдишване на DHMO,
но опасностите не свършват до тук. Продължителният контакт с него-
вата твърда форма води до тежки увреждания на тъканта. Симптомите
от поглъщането на DHMO могат да бъдат изобилно потене и уринира-
не, подпухналост, гадене, повръщане и електролитен дисбаланс. За те-
зи, които станат зависими, спирането на DHMO е равносилно на
сигурна смърт.
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DHMO:

- е основна съставка на киселинния дъжд
- допринася за парниковия ефект
- допринася за ерозията на почвата
- ускорява ръждясването на много метали
- се използва в атомните електроцентрали

Съвременните изследвания демонстрират високо съдържание на DHMO
в туморни клетки. Налице е корелация между консумацията на DHMO
и заболеваемостта и смъртността у лабораторни животни. Количества
DHMO са открити в почти всеки поток, езеро или резервоар в САЩ
днес. Замърсяването обаче е глобално и веществото може да бъде отк-
рито дори в арктическия лед. Заводите изхвърлят огромно количество в
реките и океана, за което не може да се направи нищо, понеже е напъл-
но законно. Ефектът върху дивата природа обаче е толкова голям, че
повече не можем да си позволим да го пренебрегнем.

Американското правителство отказва да забрани производството, разп-
ространението и използването на DHMO, поради неговата “важност за
икономическото здраве на нацията”. Много военноморски и други
военни организации проектират съоръжения за милиони долари,
целящи използването му във военна ситуация. Хиляди военни
изследователски центрове получават тонове от DHMO посредством
сложна ъндърграунд мрежа за разпространение. Складират се огромни
количества за по-сетнешно използване.

Този ужас трябва да спре!

Действай сега, за да предотвратиш по-нататъшно замърсяване! Научи
повече за този химикал. Твоето незнание може да причини страдание на
самия теб и милиони по света!

Моля, препрати това послание до своите приятели, особено до бремен-
ните, тъй като пристрастяването към този химикал се предава директно
на плода.
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След подобен апел, малцина съобразяват, че зад названието ди-
водороден монооксид всъщност се крие обикновената вода – H2O.
Съгласно правилата на химическата номенклатура това наименование
е напълно точно, но на практика рядко се използва. Тъй като обаче
звучи достатъчно научно и авторитетно, позабравилите основите на
неорганичната химия с готовност влизат в капана, заложен им от ше-
гаджиите.

Особено благодатни за неправомерна експлоатация са термини
от науки, чиито постижения отиват далеч отвъд нашите традиционни
представи за вселената и по този начин създават усещане за загадъч-

ност и мистичност - теори-
ята на относителността и
квантовата механика. Така
например нетрадиционния
лечител Дийпак Чопра
прави опити да обоснове
аюрведическите представи
за ума и тялото именно
чрез понятия от квантовата
физика. В този контекст те
звучат безсмислено за уче-
ните, които действително
разбират материята, но и
привличат много впечат-
лени последователи. През
1998 г. Чопра бива награ-

ден със сатиричния вариант на Нобеловата награда „Иг-Нобел” за „не-
говата уникална интерпретация на квантовата физика, с оглед прило-
жението и в живота, свободата и преследването на икономическо
благополучие”. В крайна сметка, интервюиран от учения Ричард До-
кинс, Чопра е принуден да заяви, че използва квантовата теория просто
като метафора.1

Успехът при използването на наукообразен език се дължи на ви-
соката репутация на науката в съвременния свят. Но коректността на
едно твърдение се определя не от начина, по който звучи или от слож-
ността на използваните термини, а по това дали то действително моде-

Фиг. 4
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лира някакво явление. Когато бях малък имах един приятел от блока, с
който бяхме луди на тема изобретения. Всеки от нас си имаше едно
тефтерче, в което идеите за изобретения се записваха, чертаеха и об-
съждаха подробно през голямото междучасие. На някои места по чер-
тежите ни се мъдреше многозначителния надпис „жици”. Ние все още
не бяхме учили електротехника, но подозирахме, че жиците вършат
някаква особено важна работа и трябва задължително да присъстват
във всяко едно уважаващо себе си изобретение. И ако не ни беше ясно
как точно ще стане нещо, просто струпвахме определен брой жици,
които да разрешат проблема. Разбира се, това са едни безобидни детс-
ки представи, но те съвсем не са чужди на света на възрастните. Добър
пример за това е системата, основана от писателя Лафайет Роналд Хъ-
бард, известна като сциентология. Скоро след Втората световна война
Хъбард разработва собствена форма на психотерапия, наречена диане-
тика. Постепенно прибавя към нея различни религиозни постановки
(напр. прераждане), подсилени с твърдението, че са получени чрез
стриктни научни изследвания, и ето че новият култ е готов. Днес сред
сциентолозите са известни холивудски звезди като Джон Траволта и
Том Круз. Една от централните практики на сциентологията е така
нареченото изслушване. Донякъде то наподобява християнската изпо-
вед. Съществена подробност е, че „изслушването“ се записва и съхра-
нява в архивите на организацията. По време на сеанса се използва
устройство наречено Хъбард електрометър (фиг.4). На практика то не е
нищо друго, освен модифициран омметър (измервател на електричес-
кото съпротивление). С него обаче сциентолозите твърдят, че измерват
електрическите характеристики на „статичното поле около тялото”, за
да установят до каква степен изслушваният се е освободил от бремето
на миналите преживявания. Хъбард дори твърди, че уредът е способен
да установи болката, която (според него) изпитват плодовете, когато ги
режем. Ето какво интересно духовно приложение могат да намерят
многото жици в една кутия.

b. Използване на неясни и изкуствено усложнени твърдения

Неяснотата на езика е любим похват на псевдоекспертите във
всяка област. Доколкото езикът е проекция на мисълта, може да се
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каже, че неясният език обикновено е знак за смътен начин на мислене
и липса на яснота в главата на използващия го.

Разбира се, твърденията на дадена наука също изглеждат неясни,
за този, който не е запознат с нея. Ако отворите на произволна страни-
ца книга по висша алгебра или органична химия няма как да разберете
нещо, ако не сте специалист. Ако обаче започнете да изучавате тази
област на знанието от самата и  азбука и последователно се придвижва-
те все по-дълбоко в нея, вие в един момент ще сте в състояние да раз-
берете наглед сложните и постановки. Сложността на една
математическа или химическа формула никога не е самоцел – напро-
тив, учените обичат да опростяват нещата, така че те да изглеждат тол-
кова просто и елегантно, колкото изобщо е възможно на дадения етап
от изследването. Те се радват, когато успеят да сведат претрупаната
конструкция до компактен и лесно запомнящ се израз. Те въздъхват с
облекчение, когато успеят да се отърват от някоя остаряла и недоста-
тъчно обоснована теория. При псевдоучените обикновено съществува
обратна насоченост – за тях по-интересно е да забъркат кашата с всич-
ки съставки, които им звучат интригуващо – древни или нови, източни
или западни, християнски или езически... Хвърляй смело в казана, на-
шата манджа е универсална, нашето знание е вечно и всеобхватно. Не
ги слушай онези сухи и ограничени люде, учените, те не разбират, че
всичко е едно и че разумът не е достатъчен.

Да, ама тези, които разсъждават по подобен начин не си дават
сметка, че дори чисто естетически погледнато, истинската красота е в
простотата. Преднамерените неяснота и претрупаност са грозни. Кра-
сивото възниква на базата на правилния подбор на различните елемен-
ти, тяхното адекватно дозиране и отнасяне един към друг.

Стремежът към простота и яснота в науката е постулиран в
принцип, известен като Бръсначът на Окам. Той е дело на англичани-
на Уилям Окам - францискански монах от първата половина на XIV в.
(фиг. 5). На него се приписва максимата „същностите не бива да се
умножават отвъд необходимото”. Практическото приложение на това
правило предполага, че ако разполагаме с няколко възможни обясне-
ния на дадено явление, то следва да насочим нашето внимание към
най-простото. Това не означава обаче, че трябва да жертваме обясни-
телната сила за простотата – напротив, ако някоя по-комплицирана
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теория дава по-убедителна (с оглед данните, които имаме от наблюде-
нието и експеримента) версия, то тя се приема като най-простата въз-
можна за момента.

Това вероятно е най-ясно в криминалистиката. Да предположим,
че по време на пазаруване ви изчезне портфейла. Правим следните
няколко хипотези:

1) Причината за произшествието е небрежност от ваша страна
– например чантата ви не е била добре затворена и портфей-
лът е изпаднал от нея при някое по-рязко движение.

2) Портфейлът е бил откраднат от изкусен джебчия.
3) Посредством усърдно практикуване на йога една миниатюр-

на пеперуда е развила огромна сила, вмъкнала се е в чантата
ви, сграбчила е портфейла и е отлетяла с него в неизвестна
посока.

4) В свят, намиращ се на 200 милиарда светлинни години жи-
веят извънземни същества, подобни на елфи, високи 3 мет-
ра, с кожа на виолетово-жълто райе. През 20-те години на
миналия век няколко от тези същества са се телепортирали

Фиг. 5
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до земята и са установили своя станция в дълбините на Ти-
хия океан. Това е станало с помощта на ЦРУ (разбира се).
Не след дълго японците научили за американско-
извънземното споразумение и нападнали Пърл Харбър с цел
да привлекат съществата на своя страна. Не им се удава, в
резултат на което САЩ стават суперсила, надделяват в Сту-
дената война и т.н. Та, вашият портфейл и сумата в него, са
били телепортирани от въпросните извънземни с цел попъл-
ване на специален валутен фонд.

И така, първите две версии са напълно реалистични. На мнозина
се е случвало да се отърват от портфейла си поради небрежност или
кражба. Какво обаче да кажем за третата и четвъртата хипотеза? Оче-
видно те са пример за „умножаване на същностите отвъд необходимо-
то”. Защо? Ами защото в тяхното построяване сме използвали редица
други предположения, които не са достатъчно обосновани – че пепе-
рудите могат да практикуват йога (при това нарушавайки астея), че
съществуват споменатите извънземни и т.н. Тези предположения стиг-
наха до абсурдна конкретика – разстоянието до света на пришълците,
тяхната височина, цвят на кожата...

Можем ли с абсолютна сигурност да твърдим, че третата и чет-
въртата версия не са истинни? Отговорът е отрицателен. Има някаква,
макар и минимална вероятност една от тях да е вярната – портфейлът
наистина да е бил задигнат от коварна пеперуда или злонамерено из-
вънземно. Ще останете ли очаровани обаче, ако разберете, че полиция-
та работи именно по тези или подобни някакви хипотези (примерно
защото началникът на районното е почитател на Ерих фон Деникен и
Кубрат Томов)? Дори самият вие да вярвате в окултизма, едва ли бихте
се съгласили с обяснението, че нищо не може да се направи, понеже
джебчията е извънземен... Най-вероятно той е толкова извънземен,
колкото кв. Столипиново е извън земята.

Успехът на науката се дължи на обстоятелството, че принципът
на Окам е залегнал в сърцевината на нейната методология. Когато чуе-
те някой да говори, че „науката и религията (между другото коя от
всичките?) трябва да се обединят”, имайте предвид, че той най-
вероятно призовава за нарушаване на този принцип.
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Ще приключим темата с още няколко цитата в духа на Бръснача:

„Естествените явления не трябва да се обясняват с повече причини, из-
вън тези, които са едновременно истинни и достатъчни.” (Исак Нютон)

„Прави нещата толкова просто, колкото е възможно, но не по-просто”
(Алберт Айнщайн)

„Ако един знак не е необходим, то той е безсмислен” (Лудвиг Витген-
щайн)

„Прогресът е пътят от примитивното през сложното към простото”
(Вернер фон Браун)

c. Разчитане на верификацията, вместо на опровержимост-
та

През 1948 г. психологът Бертрам Форер прави личностен тест на
студентите си, въз основа на който обявява, че е изготвил индивидуал-
на характеристика на всеки от тях. Участниците в експеримента са
помолени да оценят истинността на собствената си характеристика с
оценки от 0 до 5. Оказва се, че усреднената стойност от всички оценки
е респектиращото 4.26. В действителност Форер дава на студентите си
един и същ текст, сглобен въз основа на хороскопи:

Имате нужда другите хора да ви обичат и уважават. С тенденция сте за
самокритика, а същевременно разполагате с голям неизползван потен-
циал, който все още не сте обърнали във ваша полза. Макар и да имате
някои лични слабости, като цяло сте способен да ги компенсирате. Ма-
кар отвън да изглеждате като дисциплиниран и владеещ се човек, вът-
решно сте несигурен и загрижен. Понякога имате колебания дали сте
взел правилното решение. Обичате промяната и разнообразието и сте
разочарован, когато ви се налагат ограничения. Мислите независимо и
не приемате чуждите твърдения без задоволително доказателство. Отк-
рили сте колко е неразумно да се саморазкривате пред другите. Поняко-
га сте екстровертен, приветлив, общителен, но понякога и интровертен,
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предпазлив и резервиран. Някои от стремежите ви са доста нереалис-
тични. Сигурността е една от главните цели в живота ви.2

Този експеримент, впоследствие преповтарян многократно под
някаква форма от други учени, демонстрира една интересна игра на
нашето его, която в психологията се нарича субективна валидизация.
Тя се изразява в склонността да оценяваме като правилна онази ин-
формация, която има пряко отношение към нашата значимост (изразя-
ваща се в самооценка, вярвания, убеждения и т.н.).

Всички ние имаме определени възгледи за това как стоят нещата
в различните сфери на нашия живот – политика, религия, изкуство,
спорт и т.н. Същевременно, умът ни е устроен по такъв начин, че под-
съзнателно подбира онези факти, които потвърждават собственото ни
мнение, а тези, които са в противоречие с него, просто игнорира. Това
може да се илюстрира например със стереотипите за различните нации
и етноси.3 Ако ние смятаме, че определена нация е тъпа или престъпна,
то всеки път, когато се натъкнем на неин представител, който потвър-
ждава този предразсъдък, нашето убеждение в неговата правилност ще
се засилва. Когато чуем, че учен от същата националност е спечелил
Нобелова награда и през ум няма да ни мине да преразгледаме теория-
та си, а в най-добрия случай ще го приемем като изключение, което
само потвърждава правилото. Обратно, когато по телевизията кажат,
че българин е направил еди какво си изобретение или е спечелил спор-
тно състезание, ние гордо заключаваме, че сме талантлива и добра
нация. От друга стана, новината, че български сводник или фалшифи-
катор на пари е арестуван в Испания, по никакъв начин не би ни нака-
рала да се възприемаме като представител на „престъпна нация” (и с
право). Първо защото егото не би ни позволило, второ защото сме въз-
питани да конотираме думата „България” и „българин” с възможно
най-позитивните примери – Левски, Ботев, Джон Атанасов (друг е
въпросът колко е българин), красивите планини, морето и т.н. Веднага
ще кажа, че това възпитание за мен е добра стратегия, тъй като ни мо-
тивира да се стремим и да подражаваме на най-доброто, което истори-
ята може да ни предложи. Същевременно обаче не трябва да
забравяме, че зад идеята „нация” стоят милиони индивидуалности,
което прави всяка генерализация твърде рискована.
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Виена, началото на XX в. Един студент от еврейски произход
страстно изучава модните тогава теории на Маркс, Фройд и Адлер.
Неговото име е Карл Попър (фиг. 6). През 1919 г. едно посещение на
лекция на Айнщайн променя драстично неговите възгледи. Той си дава
сметка, че Маркс и Фройд се занимават основно с търсене на доводи,
които подкрепят техните системи. Подобен подход наричаме верифи-
кация. От друга страна, теорията на относителността е изградена по
такъв начин, че е отворена за експерименти, проверки и атаки, които
евентуално могат да я опровергаят. Тя прави определени прогнози,
които я излагат на риска да бъде оборена в бъдеще. Така Попър стига
до своя критерий за научност на една теория, наречен принцип на
фалшифицируемостта или опровержимостта. Според него, ако една
теория не допуска в себе си възможността да се окаже невярна, то тя е
ненаучна. Необходимо е да съществува такъв експеримент, който
евентуално да може да я опровергае. Например твърдението, че на
милиони светлинни години съществуват елфоподобни извънземни е
ненаучно, просто защото не съдържа в себе си възможността за подо-
бен експеримент (а не защото звучи невероятно или фантастично).

Фиг. 6
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Следователно то увисва във въздуха и подлежи на отстраняване с
бръснача на Окам.

В този смисъл строенето на теории е като строенето на крепости.
Да предположим, че някой средновековен раджа успее да закара група
зидари на висок хималайски връх и ги накара да построят там някакво
подобие на крепост. След това той може да обяви, че крепостта е неп-
ревземаема, поради смелостта на малобройния гарнизон, който е оста-
вил. На подобно изказване естествено трябва да се погледне
скептично, тъй като никоя армия не би могла да изкачи върха, за да
атакува. С други думи то е нефалшифицируемо. Ако обаче раджата
построи крепостта насред място, което е достъпно и стратегически
значимо за чуждите завоеватели, той би могъл да отправи подобно
предизвикателство и на него вече трябва да се погледне сериозно –
непревземаемостта на крепостта и куража на войниците подлежат на
проверка, която е напълно осъществима. Аналогично, една теория, за
да претендира за научност, трябва да е изградена на равно и достъпно
за експеримента поле, което да създава условия на останалите учени да
осъществяват своите атаки.

Един пример за теория, която не е построена по този начин е те-
орията на японския автор Масару Емото за водата. В своите експери-
менти Емото се опитва да влияе на стъкленици с вода посредством
различни думи, картини и музика. След това той замразява течността и
фотографира получените кристали през микроскоп. Неговите фотогра-
фии показват че, вода, третирана с позитивни изрази като „благодаря”
и „обичам те” или с приятна класическа музика образува кристали с
красиви геометрични форми. Въздействието с хеви метъл и обиди пък
е запечатано във видимо безформена и разкривена структура на крис-
талите. Според Емото тези явления могат да бъдат предизвикани дори
само със закрепване на бележка със съответните думи върху съда.

Оказва се, че експериментите на Масару Емото следват методи-
ка, която няма как да бъде определена като научна. Неговите фотогра-
фи правят хиляди снимки и впоследствие подбират единици от тях -
само онези, които са в съгласие с теорията. Самият Емото признава, че
служителите му са инструктирани да подбират естетически най-
издържаните фотографии. Това е класически случай на разчитане на
верификацията пред опровержимостта. Коректността на една теория
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би трябвало се обоснове чрез експеримент, който може да бъде извър-
шен от всеки учен, а не само от нейния създател. Обратно на това,
японският автор отказва да разкрие точния начин, по който извършва
експериментите си. До този момент няма независимо изследване, което
да потвърждава резултатите му. Напротив, в „Journal of Scientific Ex-
ploration“ са публикувани резултати от експеримент, проведен сред
1900 последователи на Емото, които в продължение на три дни изказ-
ват благодарност пред бутилка с вода. Пробите са изследвани и срав-
нени с проби от обикновена замразена вода. Никакви разлики в
красотата на кристалите не са били установени.4

През 2003 г. канадския илюзионист и скептик Джеймс Ранди
публично предлага на Масару Емото един милион долара, в случай че
успее да докаже твърденията си чрез двойно-анонимни тестове. Емото
така и не взима тези пари, но той пък припечелва по други начини.
Само до 2006 г. книгите му са продадени в над 2 милиона копия. На
сайта му се продава „геометрично съвършена индиго вода” по 35 дола-
ра флакончето.

d. Заемане на мъченическа позиция

Много често, след като определена псевдонаучна теория бъде
игнорирана или опровергана от научните среди, нейният автор и под-
дръжниците и започват да се изживяват като жертви на закостенялото
мислене и ограничения кръгозор на учените. Така псевдоучените си
създават ореол на смели новатори, силно надраснали настоящото ниво
на познанието, поради което и срещащи неразбиране в университетите.
Те обичат да дават за пример Галилей, който е бил репресиран заради
хелиоцентричните си позиции. Да, но Галилей е бил тормозен от църк-
вата, а не от научната общност (която скоро приема неговата теория).

Понякога се използва натовареният с презрителна нотка израз
„официалната наука”. Намекът, разбира се, е че посредством своите
институции учените поддържат определен набор от схващания и ги
защитават по същия начин, по който религията брани догмите си. Дори
бегъл поглед върху историята на науката показва, че това не е така.
Теорията на относителността например звучи твърде фантастично в
определени свои аспекти. Защо тогава учените не са я анатемосали при
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публикуването и и не са обявили Айнщайн за шарлатанин? Та тя под-
меня основите на цялата дотогавашна физика! Явно защото е била дос-
татъчно обоснована и изобщо е изпълнявала всички изисквания, които
се очакват от една научна теория.

За разлика от догмата, която е просто въпрос на вяра, научната
теория се потвърждава от опита и своята обяснителна сила. Ние нап-
ример няма как да проведем експеримент, с който да докажем трие-
динството на Бога като Отец, Син и Дух – това е догма. Тя може да се
„докаже” единствено чрез схоластични спекулации. Християнският
теолог доказва, че Бог има три природи, мюсюлманският доказва, че
има само една природа, а шинтуисткият доказва съществуването на
много богове... Разбира се, когато рационалните доводи свършат, вина-
ги можем да кажем, подобно на Тертулиан, че вярваме, защото е аб-
сурдно. От друга страна, всеки може да провери дали водата завира
при 100 градуса на морското равнище. Последното е научен факт. При
това той е отворен за опровергаване (т.е. спазено е изискването на По-
пър). Ако някой успее да направи коректен експеримент, при който
водата завира на 80 градуса, това ще бъде отчетено и, ако трябва, цяла-
та предишна парадигма ще бъде преразгледана. Както повечето хора
учените също си правят кафета и биха били щастливи да внедрят енер-
госпестяващ метод за завиране на вода. Същевременно обаче трябва да
се държи сметка за принципа на Окам – този, който обяви, че водата
му е завряла при 80 градуса първо би следвало да се попита на каква
височина над морското ниво е станало това и какво е било атмосфер-
ното налягане.

3. Още примери за псевдонаука

Един пример за псевдонаука е теорията за съществуването на
древните континенти Атлантида и Лемурия. Сега тук виждам как ня-
кой от вас ще възрази „Ама как така, еди кой си учител говори за тях”.
Това ме подсеща за една друга черта на псевдонауката – тя много чес-
то се уповава не толкова на авторитета на аргументите, колкото на
авторитета на определени личности, приемани безкритично. Нека си
припомним думите на Буда от Калама сутра:
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Не приемайте на сляпа вяра това, което сте чули. Не вярвайте на докт-
рини, само защото те идват от древността и са се предавали от поколе-
ние на поколение. Не вярвайте на каквото и да е, само защото то се
следва сляпо от множеството. Не вярвайте на каквото и да е, само защо-
то е било казано от древните мъдреци. Не вярвайте на истини, само за-
щото имате пристрастие към тях или по силата на стар навик. Не
приемайте за истина нещо, само защото е било изречено от някой авто-
ритет, ваш учител, по-възрастен или по-знаещ от вас. Обмисляйте, ана-
лизирайте и проверявайте в практиката и, ако резултатите
потвърждават казаното и спомагат за доброто на всички, приемете ис-
тината и я следвайте, приложете я в живота си.

За пръв път Атлантида е спомената от Платон (в „Тимей” и
„Критий”) като огромен остров (не е ясно къде точно), чиито жители
през X в. пр. Хр. завладяват голяма част от Западна Европа, след което
извършват неуспешна атака срещу Атина. Според „Критий” Атлантида
потъва в морето, вследствие на земетресение. Контекстът, в който ис-
торията е изложена и цялостният стил на Платон подсказват, че става
дума за литературна фикция, чиято идея е просто да насочи внимание-
то към определени концепции за властта и политиката. В древността
малцина са приемали буквално историята за Атлантида. Тя обаче се
подема и доразвива от редица автори като Страбон, Посидоний, Филон
Александрийски и т.н. През XVII в. Френсис Бейкън се позовава на
мита, за да опише едно утопично общество в есето си „Нова Атланти-
да”. В края на XIX в. американският политик и автор на псевдоистори-
ческа литература Игнаций Донъли вдъхва нов живот на теорията за
Атлантида и повлиява на окултисти като Елена Блаватска и Рудолф
Щайнер. Между другото Донъли пише и книга, според която пиесите
на Шекспир в действителност са дело на Френсис Бейкън.

Лемурия е предполагаем изчезнал континент, ситуиран в Ин-
дийския и Тихия океан. През 60-те години на XIX в. зоологът Филип
Склатър е озадачен от обстоятелството, че в Мадагаскар и Индия са
открити фосили на определени животински видове (лемури), които в
Африка и Близкия Изток не са налични. На тази основа той прави из-
вода, че Мадагаскар и Индия някога са били част от един и същ конти-
нент. Лемурия също е взета на въоръжение в различни окултни теории.
Блаватска твърди, че там е обитавала „третата коренна раса”, състояща
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се от двуметрови хермафродити, умствено недоразвити, но много чис-
ти духовно. След създаването на бозайниците тези същества озверяват,
боговете потапят Лемурия и заселват Атлантида с интелектуално нада-
рената „четвърта коренна раса”.

В тамилската традиция се говори за легендарното древно царство
Кумари Кандам, намиращо се южно от Каня Кумари (нос Коморин,
най-южната точка на Индия), потънало подобно на Атлантида в резул-
тат от природно бедствие. Оцелелите обаче мигрирали на индийския
субконтинент и поставили началото на Индската цивилизация.

Всички тези теории са преразгледани основно след 60-те години
на XX в., когато бива утвърдена теорията за тектониката на земните
пластове. Подкрепена от щателни изследвания на морското дъно, тази
теория снабдява геологията с нейната базова парадигма. Според нея,
континентите далеч не са неподвижни, както се е смятало дотогава, а,
бидейки част от литосферните плочи, се придвижват един спрямо друг
със скорост между 1 и 5 см годишно. В резултат от това Атлантичес-
кият океан постепенно се разширява. Доминиращото становище на
съвременните геолози е, че преди 250 милиона години е съществувал
един единствен суперконтинент, наречен Пангея (самият той предшес-
тван от други суперконтиненти). Неговата северна и южна част се раз-
делят, поставяйки началото на два нови континента – Лавразия и
Гондвана (фиг. 7). От първия произлизат Северна Америка, Европа и
Азия, докато втория води до появата на Антарктика, Южна Америка,
Африка, Мадагаскар, Индия, Арабския полуостров и Австралия.
Пролуката, която се образува между днешните Северна Америка и
Африка малко по малко се разширява и така се обособява
Атлантическия океан.

Впоследствие Лавразия се разцепва и дава началото на континен-
тите, които днес наричаме Северна Америка и Евразия, оформяйки
окончателно Атлантическия океан. Съгласно тези изследвания, не е
възможно в този океан да е съществувал друг континент в съвсем
близко от геологическа гледна точка минало (9000 години преди Пла-
тон), така че той да бъде населяван от хора, които да са имали контакт
с гърците.

Що се отнася до Лемурия, в рамките на Пангея (и впоследствие
Гондвана) Мадагаскар и Индия наистина са били заедно. Преди мили-
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они години обаче Индия се отделя от Гондвана и постепенно се сблъс-
ква с Азия, ставайки част от нея (подобен процес се случва с Арабския
полуостров). От този сблъсък произлиза най-високата планинска вери-
га – Хималаите. Няма данни за потънал материк, който при това да е
служил като мост за бозайниците, а още по-малко като дом на някаква
раса от хермафродити.

Следващата псевдонаучна теория, която бих искал да разгледаме
е слънцеядството. Знаете, че растенията (и много бактерии) могат сами
да синтезират необходимите им хранителни вещества, преобразувайки
въглеродния диоксид в органични съединения с помощта на слънчева-
та светлина. Някои хора твърдят, че също могат да правят това и че на
практика не консумират никаква храна от растителен и животински
произход, а само слънчева енергия. Преди всичко бих искал да помис-
лим дали, ако това действително е възможно, то непременно трябва да
се разглежда като духовно постижение. Не, разбира се, то би било един
чисто физиологичен феномен. Изобщо, представата, че храната опре-
деля духовното ниво (каквото и да означава това) на човека макар да
има някакво основание, не може и не трябва да се абсолютизира, както
някои вегетарианци (и особено вегани) правят. Аз самият съм вегета-

Фиг. 7
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рианец от малък, но никога не съм се смятал за по-издигнат от другите
въз основа на храната ми. Напротив, много псевдонаучни и чудати
конспиративни теории намират добър прием именно сред веганите
(например пълното отричане на модерната медицина). Както тези дни
се пошегувах по друг повод: не обичам да натрапвам разбиранията си
и избягвам да спирам хората по улиците с въпроса „Ти прие ли Светия
Морков като твой личен спасител?”.

В определен смисъл стремежът да се храниш само със слънчева
светлина е просто една вредна проява на егото. Ти един вид заявяваш
на природата, че можеш да се справиш без нейните дарове, че си ста-
нал независим от нея. Но животът на тази планета е взаимосвързано
цяло. Ние сме част от него и неотчитането на това, би било по-скоро
акт на високомерие, отколкото духовно постижение. „Когато съм гла-
ден – се храня, а когато съм жаден – пия” – беше казал големият дзен
учител Риндзай – „Глупаците ми се смеят. Но мъдрите разбират”. За
него дзен се заключава в това по един спонтанен начин да приеме при-
родата и себе си, такива каквито са. Не да тръгне да става някакъв био-
логичен супермен. Да, може да има надграждане и усъвършенстване,
но не и извън законите на природата.

Храненето единствено със слънчева енергия почива на псевдона-
учни спекулации. Обикновено се изтъква огромната роля на слънцето
за живота на земята и след това директно се преминава към окултни
истории за същества, обитаващи слънцето и други подобни. Понякога
се посочва, че един или друг слънцеяд е доказал възможностите си
пред медицински лица в клинични условия, но всички тези твърдения,
разгледани внимателно (примерно от Индийската Рационалистична
Асоциация), се оказват необосновани. Има обаче доказани случаи на
хора, които са починали в опитите си да спазват подобна „диета”.

Един от проповедниците на слънцеядството е австралийката
Елън Грив, нарекла се Джазмухин. Тя твърди, че си позволява единст-
вено чаша чай от време на време. Любопитно е, че веднъж журналисти
посещават дома на Джазмухин и откриват складирани големи количес-
тва храна. Тя обаче настоява, че те са за съпруга и . През 2000 г. нейна-
та книга „Пранично хранене - живот чрез светлина” получава „Иг-
Нобел“ за литература. Година преди това Джазмухин е предизвикана
да докаже уменията си пред телевизионното предаване „60 минути”
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под надзора на медика д-р Уенк. Още първия ден тя заявява, че забър-
заният автомобилен трафик в близост до хотела не позволява абсорби-
рането на достатъчно хранителни вещества. Продуцентите я премест-
преместват в отдалечена планинска местност. На четвъртия ден обаче
д-р Уенк регистрира твърде обезпокояващи симптоми и по негово нас-
тояване експериментът е прекратен. Организмът на слънцеядката е
силно дехидратиран, пулсът и е двойно по-забързан от първоначалната
му стойност, теглото и е с 6 кг по-малко, налице са забавен говор и
симптоми на стрес. Лекарят твърди, че продължаването на експери-
мента носи риска от бъбречна криза и убеждава екипа на „60 минути”
да спре филмирането.

В случая псевдонаучната концепция е не просто въвеждаща в
заблуждение, но и опасна за здравето. Известни са случаи на сериозно
увреждане на зрението чрез взиране в слънцето. Налице са поне три
смъртни случая сред последователите на Джазмухин. Според нейните
обяснения обаче тези хора просто не са имали правилната мотивация.

4. Заключение

Псевдонаучните викалпи разчитат преди всичко на своите сенза-
ционно-звучащи изводи. Много често те се преплитат със сфери като
окултизма, митологията и конспирациите, апелирайки към хората, ко-
ито имат съответните нагласи. Изобщо, както постепенно ще стане
ясно, различните групи викалпи са тясно свързани и образуват един
пръстен. Тези, които са податливи на една разновидност от илюзии,
обикновено не остават безразлични и към други такива. Защо това е
така? Много просто – общият корен на всички групи викалпи е един и
същ, и това е дефицитът на критично мислене.

Струва ми се, че най-ефективната ваксина срещу псевдонауката е
доброто образование. За мен то е една особено значима социална цен-
ност. При това имам предвид не образование, което просто налива в
главите на учениците определен набор от факти, установени от раз-
личните науки. Ударението по-скоро трябва да се поставя върху начи-
на, по който резултатите са получени – а именно наблюдението,
експеримента и критичната оценка на данните. Вместо ученика по
един бегъл и затормозяващ начин да бъде запознаван едва ли не с
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всички постижения на съответната наука, далеч по-добре е да бъде
обременен с по-малко информация, но така че той да се почувства съп-
ричастен към методиката, използвана от учените за получаването и
(примерно като му се даде възможност да извърши експеримента са-
мостоятелно). Така, когато се натъкне на бомбастично звучащи твър-
дения, той веднага ще се заинтересува по какъв начин се е стигнало до
тях, дали техните източници заслужават доверие, какво е мнението на
компетентните хора по въпроса и т.н., с една дума – ще подходи кри-
тично.

Въпреки това, никой от нас не е застрахован от залитане по псев-
донаучни викалпи, тъй като очевидно никой не може да бъде специа-
лист по всичко. Както се казва, човек се учи цял живот.

1 http://www.youtube.com/watch?v=Z-FaXD_igv4
2 http://bg.wikipedia.org/wiki/Ефект_на_Форер
3 http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes/
4 http://www.thefreelibrary.com/Latest+Message+from+Water:+Is+Dr.+Emoto+a+
Spiritual+Madoff%3F-a0206951893#description
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