
MM oožžnnéé  ttoo  jj ee,,  aallee……  
…ale je tu jeden „háčik“. Tým háčikom je podvod (a spoľahnutie sa autora tejto hry na to, že väčšina 
ľudí je nepozorná – mnohí „dajú na prvý dojem“ (zdanie). 

Ak ste ten podvod odhalili, blahoželám Vám: patríte medzi menšinu – medzi tých, ktorí sú pozorní, 
ktorí nie sú ľahkoverní.  

Ak ste sa dali oklamať, nebuďte smutní: rovnako dopadli aj mnohí iní. Radím vám však, aby ste na 
budúce boli opatrnejší, menej ľahkoverní – a to nielen pri „hrách“.  

 

Riešenie „záhady“ (ako je to vlastne so zmiznutou kartou?): 
Dve množiny karát sú zložené z úplne odlišných (hoci podobných) prvkov; preto prvok,  na ktorý ste 

zamerali svoju pozornosť (kartu, ktorú ste si vybrali) v prvej množine (v hornej skupine karát), nemôže-
te nájsť v druhej množine (v dolnej skupine karát). To, čo sa vám teda možno zdalo ako „fakt“ nie je 
faktom, resp.  podobnosť nie je totožnosťou („polopravda“ pravdou). 

 

PPoouuččeenniiee::  
Na podobnom princípe (podvod + spoliehanie sa na nepozornosť alebo ľahkovernosť ľudí) pracujú 

nielen „kúzelníci“ (iluzionisti), ale aj iní „manipulátori“, napr. politici, ideológovia, ba i mnohí vedci. 
Uvediem pár príkladov z oblasti vedy; o politikoch sa tu zmieňovať nebudem, lebo ich podvody sú 
notoricky známe: totiž takmer každé tvrdenie politikov je „polopravdou“ (ktorá je však ešte nebezpeč-
nejšia než zjavná lož, pretože je „podobná pravde“, a tak dokáže ľahšie mnohých oklamať). 

Darwin  sa svojho času dal oklamať podobnosťou niektorých znakov organizmov, patriacich k rôz-
nym druhom, a z toho vyvodil záver, že všetky druhy majú spoločný pôvod. Nevšimol si (a s ním mi-
lióny jeho žiakov a nasledovníkov), že ide naozaj iba o podobnosť, že desiatky jasných, nevyvrátiteľ-
ných faktov jednoznačne popiera platnosť jeho teórie (podrobnosti si môžete prečítať v mojich knihách, 
ktoré nájdete na www.knihy-benjan.sk; najmä v knihách č. 1, 2, 6, 10, 11, 14, 18). 

Hitler , ktorý „zobral Darwina za slovo“ a rozhodol sa „pomôcť evolúcii“ (ako je známe, jej podstatou 
je „prirodzený výber“, t.j. neľútostný boj o prežitie, v ktorom vyhráva ten lepší dokonalejší, t.j. ten, 
ktorý „stojí na vyššom stupni vývoja“) – výsledkom bol Drang nach Osten a holohaust. 

Dokonca aj niektorí teológovia vytvorili podivuhodné teórie s ďalekosiahlymi negatívnymi dôsled-
kami – iba preto, že nerozlišovali medzi podobnosťou a totožnosťou (medzi ≈a =). Zmieňujem sa 
o tom podrobne vo svojej knihe „Poznanie – otázka života a smrti“ (č. 4) – napr. v časti „Možnosti a 
nemožnosti (neprípustnosť) analogizácie“ na str. 164). 

Niektorí súčasní vedci zasa zovšeobecnili tendenciu vývoja počasia v priebehu niekoľkých rokov a 
neprípustnou interpoláciou („superpolarizáciou“) vytvorili teóriu o „globálnom otepľovaní“ (pozri 
schému). Nebudem sa tu zmieňovať o pravdepodobnej motivácii, ktorá ich, alebo ich „sponzorov“ 
viedla k vytvoreniu tejto teórie. Väčšina ľudí im uverila (mnohí totiž veria všetkému, čo je uvedené 
zaklínacou formulkou „vedci dokázali…“). Dôsledky tejto teórie na politiku a vydieranie niektorých 
štátov sú známe.  

 
  

 
 
 
 
 
Dokonca aj v medicíne existuje mnoho teórií (a liečebných postupov, založených na týchto teóriách) 

vychádzajúcich z podobných podvodov alebo omylov. A tak ľahkoverní ľudia často hltajú kvantá lie-
kov (na úkor svojho zdravia) …a farmakologické firmy si „medlia ruky“. 

 
Len niektorí ľudia (bývajú často označovaní za „skeptikov“) neprijmú ľahkoverne to, čo im je pred-

kladané (obyčajne s autoritou „vševediacich médií“ ako „vedecké fakty“), ale skúmajú aj iné zdroje 
informácií a používajú svoj rozum (logiku), aby poznali, či je to naozaj tak, či nejde o omyl alebo pod-
vod – skrátka chcú sa dozvedieť, čo hovoria skutočné fakty, nie tvrdenia založené na niečom, čo sa iba  
faktom podobá, teda na „polopravdách“ (podvodoch a omyloch).  

Skús sa nad tým zamyslieť! 
MBB 

priebeh klimatických zmien (kolísania prie-
mernej teploty) v priebehu desaťročí 

mylný predpoklad (interpolácia) priebehu 
„globálneho otepľovania“ 

Schéma: Ako prišli vedci na „fakt globálneho otepľovania“ 



DDaarrččeekk  pprree  VVááss::  
DDDeeesss iiiaaatttkkkyyy   pppuuubbb lll iii kkkáááccc iii ííí   zzzaaadddaaarrrmmmooo   

Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť 
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej 
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články, 
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného 
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby 
„mimoknižné publikácie “ (v sekcii „Prejs ť na: “) na web-
stránke: 

www.knihy-benjan.sk  

Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi) 
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a 
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete, 
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch 
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne 
melódie. 

Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH , 
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde 
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk) 
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné 
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych 
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich 
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky). 

(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte 
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu  uvedenú 
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk  ). 

So srdečným pozdravom  

MBKB  

mb@knihy-benjan.sk  




