♦ Argumenty za sceptycyzmem (Alexander Wróbel)
1. Sceptyk posiada "czysty" umysł -> nie jest stronniczy, wiecznie szukający lepszej, bardziej
pewnej odpowiedzi. Nigdy nie jest "zadowolony", więc nigdy nie spoczywa na laurach.
Sceptycyzm pomaga także w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu światopoglądu - ciągłe
kwestionowanie pewnych kwestii pozwala sceptykowi być niemal odpornym na manipulacje i
daje mu "chłód" potrzebny do podejmowania ważnych decyzji, gdyż nie targają nim emocje sceptyk nigdy się nie myli, gdyż wciąż szuka prawdy.
SCEPTYCYZM=WOLNOŚĆ - od opinii innych, ich oraz własnych emocji. Wolność i
samodzielność sceptyka są bezgraniczne.
2. Sceptycyzm jest naturalny i logiczny - wpływ na wydawanie (ostatecznych sądów) ma
ogromna ilość czynników, które zaślepiają lub nawet uniemożliwiają czysty i prawdziwy
osąd.
Z tego też powodu jestem gotów postawić tezę, iż sceptycyzm jest kolebką intelektualizmu i
ważnym czynnikiem wkroczenia człowieka na drogę „ku mądrości” - występuje on przeciwko
prostocie i głupocie.
Bez sceptycyzmu nie ma rozwoju - nie ma wolnej myśli, chęci ulepszania obecnego świata.
3. Wiedza wynika z doświadczenia, a każdy człowiek swe doświadczenie życiowe "zbiera"
zupełnie odrębnie - dla każdego człowieka można znaleźć mnogość indywidualnych "prawd"
prawdziwych tylko dla niego. Biorąc to pod uwagę, uważam, iż znalezienie całkowitej
"prawdy" jest niemożliwe. dlatego największą cnotą (będącą najbliżej całkowitej "prawdy")
jest ciągłe poszukiwanie jej poprzez negowanie i kwestionowanie opinii i zdań innych oraz
tego, co uważają za "prawdy".

♦ Argumenty przeciwko sceptykom (Marta Plichta)
- Jeżeli wątpimy we wszystko to potem nic Ci nam nie zostaje, nie mamy nic.
- Wątpiący nie może zwątpić tylko w to, że wątpi, bo jak w to zwątpi to okazuje się głupcem
- Czy jest coś niepodważalnego? Niepodważalne dowody? Wszystkiego nie da się sprawdzić.
W życiu potrzeba wiary, życie opiera się na wierze, (że coś widzę, że czuję)
- Gdy wątpimy w moralność wprowadza się chaos – niestabilność, dobre dziś, ale czy jutro;
wątpimy w prawo, raz tępimy zabójstwo a potem jest to dla nas neutralne.
- Sceptyk to kapryśne dziecko, nie, bo nie, koncentruje uwagę innych na sobie, ,,dziecko w
piaskownicy”
- Sceptyk żyje w ciągłej niepewności, zwątpienie nie jest życiem – za dużo myśli, mało żyje,
,,nie wejdę do pokoju, bo wątpię, że tam jest ten sam wymiar”
- Ciągła niepewność odrealnia.

- Po co wątpić w coś, co już wielokrotnie było udowodnione i jest potwierdzone.
-Człowiek, który jest optymistą jest szczęśliwszy od sceptyka.
- Sceptycy przeczą możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej,
wątpią w wartość ludzkiego poznania, krytykują sprawy, które zostały już wcześniej
określone. To, dlaczego fanatycznie wierzą w moc poznawczą rozumu i nieomylność nauki?
-np. W medycynie – będąc ciężko chorym, czy będziemy wątpić w działanie leków i
sprawdzać je własnymi zmysłami, bo nie ufamy lekarzom? Czy jednak uwierzymy i poddamy
się leczeniu?
- Ciągła niepewność o to, czy jakiekolwiek z naszych przekonań jest właściwe sprawia, że
życie staje się o wiele trudniejsze.
- Skoro każda wiedza jest niepewna, to powinniśmy się powstrzymać od głoszenia
czegokolwiek
- Sceptycy zrażają do siebie ludzi, gdyż stale podważając opinie, przekonania drugiego
człowieka sprawiamy, ze jego pewność siebie i komfort się zmniejszają. Tym samym
sceptykom musi być trudno nawiązywać więzi emocjonalne z innymi ludźmi
- Osoba wątpiąca we wszystko nigdy nie osiągnie żadnego celu, nie będzie sie rozwijać, bo
każda nowa wiedza będzie dla niej niepewna
- Osoba wątpiąca nigdy nikomu nie zaufa, a zaufanie, pomimo iż może prowadzić do pecha,
prowadzi człowieka do szczęścia
- Wiadomo ze trzeba być rozważnym i ostrożnym w wielu dziedzinach, ale trzeba otworzyć
sie na to, co dobre i sprawdzone
- Jeżeli człowiek cały czas wszystko neguje, to nie potrafi cieszyć się z życia i nigdy nie
będzie prawdziwie szczęśliwy.
- Osoba wątpiąca wprowadzając złą atmosferę, działa toksycznie na otoczenie, środowisko, w
którym przebywa.
- Osoba wątpiąca podważając uznane wartości moralne, wprowadza niepokój, obawę i
nerwowość w życiu codziennym.

♦ Dlaczego nie warto być sceptykiem? (Kinga Grabarska)
1. Wszystkie teorie naukowe mają swoje uzasadnienie. Jeżeli chcemy podchodzić do danego
naukowo, nie powinniśmy brać na poważnie teorii, których nie da się obalić.
2. W obecnych czasach powinniśmy dążyć do poznawania i odkrywania nowych teorii, a nie
zastanawiać się nad sensem tych już uzasadnionych.

3. Aby wątpić w coś, powinno mieć się ku temu jakieś przesłanki lub dowody. Sceptycy ich
nie mają, tylko gdybają.
4. Wątpienie może wywodzić się z cech charakteru sceptyka, a nie konkretnych dowodów.

