
Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.
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CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
https://defacto.space https://defacto.space

MOTYWOWANE POZNANIE

CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.

defacto

defacto

defacto

defacto



Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA

https://defacto.space

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA

https://defacto.space

Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU
https://defacto.space https://defacto.space

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU

CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
https://defacto.space https://defacto.space

MOTYWOWANE POZNANIE

CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.

RAMY I FRAMING
https://defacto.space https://defacto.space

RAMY I FRAMING

JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.

defacto

defacto

defacto

defacto



Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA

https://defacto.space

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA

https://defacto.space

Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU
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CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
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CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU
https://defacto.space https://defacto.space

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU

CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
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CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
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Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
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nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.
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poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
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CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.
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CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
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CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).
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Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.
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CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
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CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
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zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
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JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
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stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 
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W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.
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informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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Przyczynowość systemowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, które jest
wynikiem złożonych związków przyczynowo-skutkowych. Obszary, które są silnie
powiązane z przyczynowością systematyczną to między innymi: klimat i pogoda,
ekosystemy i systemy biologiczne, gospodarka, giełda, systemy społeczne.
W przypadku tych obszarów często jest trudno, nawet ekspertom ustalić, jaka
dokładnie była przyczyna danego zdarzenia. 
Z drugiej strony, bezpośrednia przyczynowość wyjaśnia dane zdarzenia w prostszy 
sposób za pomocą bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych (działanie 
wyzwalające, działanie wynikowe).

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Często kusi nas chęć do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w kategoriach bezpośredniej 
przyczynowości, co w wielu przypadkach, może prowadzić do błędnej interpretacji, 
nieistotnych argumentów i fałszywych wniosków. Tego rodzaju taktyka stosowana 
jest często w modelach dezinformacji i manipulacji. 

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA
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Ramy równoważności odnoszą się do wyrażeń, które są matematycznie i logicznie 
równoważne, ale które wypowiedziane są w różny sposób. Możemy zatem wpłynąć na
zmianę preferencji lub opinii ludzi i poparcie przez nich polityki lub działania, których nie
poparliby w innych okolicznościach, tylko przez zmianę sformułowania, ale z zachowaniem
rzeczywistego znaczenia wypowiedzi. Oferta karty kredytowej z oprocentowaniem "12%"
lub "tylko 1% miesięcznie"; lek o silnych działaniach ubocznych, który "ratuje życie
połowy populacji" lub "zabija co drugą osobę". To samo znaczenie, inne sformułowanie.

Dzięki ramom nacisku ludzie dokonują różnych osądów w zależności od tego, który aspekt 
wypowiedzi został celowo podkreślony. Gry losowe są mocno reklamowane z dużym
naciskiem na główną nagrodę i rzadko mówią o tym, jak małe są rzeczywiste szanse na
jej wygraną.

CO TO JEST

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Umyślne formułowanie wypowiedzi tak, aby podkreślić lub schować daną cechę lub 
popchnąć ludzi do wyboru sposobu działania, którego inaczej by nie wybrali, jest 
często używane w dyskursach publicznych, zwłaszcza gdy istnieje zamiar 
manipulowania lub wyrządzenia szkody.

RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU
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RAMY RÓWNOWAŻNOŚCI I NACISKU

CO TO JEST

Motywowane poznanie to ważna koncepcja, jeśli chcemy zrozumieć to, jak postrzegamy 
świat i dlaczego mamy tendencję do przypisywania nierealistycznie dużego zaufania 
informacjom otrzymywanym od bliskich nam osób, które cieszą się naszym szacunkiem 
oraz od członków grup, których jesteśmy częścią, w przeciwieństwie do innych osób i 
członków innych grup. 

Pośród innych czynników, to między innymi uprzedzenia powstałe w wyniku motywacji 
poznawczej prowadzą do uznania przez ludzi sukcesu, ale nie porażek, do 
nierealistycznego wyniesienia na piedestał partnerów i członków grupy, przy 
jednoczesnym pomijaniu osób spoza grupy, do zmiany postaw jako sposobu na 
zmniejszenie dysonansu i zagrożenia.

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ponieważ do informacji pochodzących z różnych źródeł podchodzimy z różnym 
poziomem zaufania ikrytyki, strategie manipulacji i wyrządzania szkody
wykorzystują tę wiedzę do rozpowszechniania wiadomości i maksymalizacji
zasięgu swoich kampanii. 

MOTYWOWANE POZNANIE
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MOTYWOWANE POZNANIE

CO TO JEST
Ramy są głęboko zakorzenionymi strukturami poznawczymi, które pomagają mózgowi 
umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Rzeczy, które do nich pasują wzmacniają 
tę strukturę. Rzeczy, które nie pasują - tworzą dysonans poznawczy. Gdy pojawia się 
dysonans poznawczy, mózg musi szybko zdecydować, które elementy mają sens i je 
zachować, odrzucając wszystko inne. Ramy mówią nam, czego możemy się spodziewać, 
kiedy wejdziemy do szpitala, szkoły, restauracji lub na lotnisko. Trwałe ramy tworzą 
nasze systemy przekonań - osobiste, kulturowe, polityczne, etyczne, religijne.

Ramy pozwalają nam też żyć we względnej konsekwencji i zachować spójność między 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Podpowiadają nam, że kiedy dodajesz, 
liczba rośnie, gdy odejmujesz, maleje; dzień kojarzy się ze światłem, a noc - z jego 
brakiem; lata są gorące, a jeśli pada śnieg, to na pewno jest zima. 

DLACZEGO JEST TO WAZNE
Ramy wyjaśniają, dlaczego dwie osoby mogą postrzegać ten sam fakt w odwrotny 
sposób - dla jednej z nich fakt jest ujęty obok pozytywnych, cenionych wyników,
dla drugiej - obok negatywnych wyników, których za wszelką cenę należy unikać.

RAMY I FRAMING
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RAMY I FRAMING

JAK TO WYKORZYSTAC
Dzięki zwiększonej świadomości na temat natury i siły ram równoważności i nacisku, 
automatycznie zwracasz uwagę nie tylko na to, co ktoś mówi, ale również w jaki 
sposób to robi. Daje to wgląd w możliwe próby manipulacji i pomoże skoncentrować 
się na dokładnym znaczeniu wypowiedzi, zwłaszcza w przypadkach, gdy oczekuje się, 
że dana wypowiedź zmusi nas do podjęcia decyzji lub wyzwoli jakieś działanie.

Jesteś bombardowany treściami w każdej chwili, gdy nie śpisz i przez większość tego 
czasu nie jesteś krytyczny w odniesieniu do otrzymywanych informacji. Zmieniając to 
i wyostrzając swoją percepcję do identyfikowania określonych wzorców frazowania, 
stajesz się mniej podatny na manipulację i bardziej odpowiedzialny za sposób, w jaki 
sam tworzysz i udostępniasz informacje. 

JAK TO WYKORZYSTAC
W momencie, gdy jesteś świadom, które elementy kształtują proces poznawczy, 
stajesz się bardziej odporny na niektóre formy manipulacji. Pierwszym krokiem jest 
identyfikacja tego, co wyzwala poznawcze uprzedzenia.

Następnie możesz zredukować wpływ tych uprzedzeń poprzez głębsze przetwarzanie
informacji, dzięki czemu zyskujesz wgląd w siebie, maksymalizujesz swoje 
adaptacyjne podejmowanie decyzji i redukujesz faworyzowanie informacji 
pochodzących od bliskich ci osób i członków grupy.

JAK TO WYKORZYSTAC
Ramy wzmacniane od wielu lat bardzo trudno zmienić. Ludzie często są przerażeni tym, 
jak to możliwe, że inni nie rozumieją ich argumentów - dlaczego mnie nie rozumieją, 
przecież to jest takie proste i naturalne! Dla ciebie tak. Ponieważ pasuje to do twojej 
ramy. Ale ponieważ nie pasuje to do ich ramy, musisz przyjąć inną strategię 
komunikowania się i uzasadniania swojej pozycyi.
Pamiętaj, że sieci neuronowe stają się silniejsze za każdym razem, gdy pojawia się 
potwierdzenie związane z ramą. Tak, jak mięśnie stają się silniejsze podczas treningu. 
Możesz spróbować zrozumieć ramę swojego przeciwnika i przywołać argumenty, które 
są istotne dla jego ramy, a nie te, które Tobie wydają się logiczne.

Komunikację na temat kwestii budzących wątpliwości lub dzielących można poprawić, 
poświęcając czas na analizowanie i zrozumienie ram innych ludzi. Wtedy pojawia się 
szansa, że Twój argument przebije się, a nie zostanie odrzucony i odmówi mu się 
wjazdu na autostradę neuronów, co dzieje się często w sytuacjach dysonansu 
poznawczego.  

JAK TO WYKORZYSTAC

Przyczynowość systemowa nie jest naturalnie występującą koncepcją uczenia się. 
Mózg nie jest zdolny do prawidłowego uczenia się lub uzasadniania tych zdarzeń, 
ponieważ nie jest w stanie obserwować lub postrzegać je przez cały czas ich 
występowania ani racjonalizować ich przebieg.

Jeśli jednak wskażesz mu drogę, mózg zacznie badać i rozumieć w sposób ogólny 
złożone relacje przyczynowości systemowej, nie tylko w przypadku 
konkretnego zdarzenia! A zatem, jeśli nauczysz kogoś rozróżniać przyczynowość 
bezpośrednią od systemowej, następnym razem, gdy zidentyfikuje on określoną 
sytuację jako systemową, będzie w stanie zbadać cały łańcuch tej 
przyczynowości.
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