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Мета презентації


Продемонструвати сучасні методи та прийоми впливу
«цілителів», «віщунів», «ворожок» і т.д.

Магія сьогодення


З давніх часів до нас дійшли легенди про
чудеса, які творили маги і чарівники. У
звичайних людей віра в існування
чаклунів, чародіїв, шаманів і відьом
викликає почуття преклоніння і страху.
Вони вважають, що чарівники наділені
надприродною владою і одягнені
покровом таємниці. Люди вірять в їх
можливість незвичайним способом
взаємодіяти зі світом і вершити людські
долі.

Магія сьогодення


В даний час більшість так званих чарівників
складають практики психотерапії або звичайні
шарлатани. Колишні психотерапевти
користуються необізнаністю населення про
досягнення в галузі психології та видають гіпноз і
техніки нейролінгвістичного програмування за
чудеса, на які здатні тільки вони.

Вплив релігії


Дуже великий вплив на людей має релігія. Не
рідко можна зустріти людину, яка хворіє і не
звертається до лікарів, адже вона може
вилікуватись за допомогою молитви.



Церковні цілителі кажуть: для того щоб
рятувати людей від недуг, потрібно
цілеспрямовано впливати на всю людину, а не
тільки на його тіло.

Цілителі-шарлатани, що
прикриваються наукою


В даний час прогресує розвиток комп'ютерних
технологій, це вплинуло і на медичні послуги. У деяких
центрах народної медицини пропонують провести
діагностику за допомогою новітніх комп'ютерних
програм. В результаті у пацієнта виявляється величезна
кількість захворювань. Йому повідомляють, що
терміново потрібне лікування, і, якщо він звернутися до
лікарні, то швидше за все його госпіталізують на
тривалий час. Але тут же пропонують альтернативу і
повідомляють, що народний цілитель за допомогою своїх
унікальних методик зможе надати швидку допомогу та
стаціонарне лікування не знадобиться.

Зцілення сексом


Підприємливість аферистів не знає меж. Так, деякі
народні цілителі стверджують, що можуть позбавити
жінок від усіх недуг за допомогою сексуальних
контактів. За їх словами, таким чином вони очищають
своїх клієнток від негативної енергії і знімають порчу та
вроки. Найцікавіше, що серед жінок знаходяться такі,
які щиро вірять шарлатанам, приймають цей метод за
панацею від усіх захворювань і готові заплатити за
«лікування» будь-які гроші.

Ефект натовпу


Ворожки, шамани, цілителі і екстрасенси в області своїх, так би
мовити, таємних знань часто використовують приховані форми
впливу на свого клієнта. А раз вже людина звертається до
ворожок, то він повірить у що завгодно. Сенс їх діяльності
полягає в тому, що спочатку ворожці потрібно добре
"затуманити" стан конкретної людини, на яку хочуть впливати.
Клієнти ворожок починають сприймати впливаючих ворожок як
самих себе.

Система підлаштовування


Чому ж люди вірять ворожкам. Цьому сприяє система
підлаштовування, її можна створити в двох аспектах: на
рівні копіювання поз, жестів, характерною мовою і
копіюючи словесне віддзеркалювання. Приміром,
ворожка може підлаштуватися під дихання своєї
"жертви".



Дихання притаманне кожній людині, але воно дуже
індивідуально. У диханні відбивається ваш внутрішній
стан, за яким фахівець може легко визначити вашу
проблему і хвацько її розкрутити.

Самонавіювання


На світі не так вже й багато людей, які в змозі повністю
забути про погане пророкування. Навіть якщо заховати
почуте в найдальші куточки своєї пам’яті, все одно це буде
іноді спливати. В результаті людина починає своїми думками
та емоціями допомагати формуванню саме того варіанту,
якого так хочеться уникнути. Людина створює те, про що
думає. І в результаті події можуть піти по найгіршому
варіанту. Таким чином, інформація про неприємні події в
майбутньому здатна змінити майбутнє і сформувати
передбачені неприємні події.

Висновки


Є дуже багато методів та прийомів, якими так звані «народні
цілителі» користуються. Вони практикують різні напрямки в цій
справі, такі як гіпноз, зомбування, засоби масової інформації,
зсилання на науку, за допомогою релігії, карт, магії, психології
та багато інших. Це допомагає їм вводити людей в оману, брати
з них великі гроші, при цьому безрезультатно, а можливо й з
поганими наслідками для людини. Безперечно існують цілителі,
які дійсно допомагають людям. Але знайти таких, не потрапити
в руки шахраїв, дуже важко. На мою думку краще звернутись за
допомогою до кваліфікованих лікарів, які майже завжди
зможуть допомогти.

Список використаної літератури


Олеся Пухова – «Целители, которые вас убивают» - (нумерація сторінок відсутня)



Не верьте гадалкам! Ударим фактами по обману шарлатанок – стаття. Електронний ресурс:
http://100k.net.ua/vse-stati/87-society/183-ne-verte-gadalkam-udarim-faktami-po-obmanu-sharlatanok



Православний цілитель – стаття. Електронний ресурс: http://likarnianyi.pp.ua/2011/pravoslavnyjtsilytel-znyattya-porchi-tsilytel-prystrit-psuvannya-znyattya-narodni-metody-likuvannya-narodnitsilyteli/



Почему люди верят гадалкам? – стаття. Електронний ресурс:
http://www.po4itay.ru/po4emu/men/Pochemu-lyudi-veryat-gadalkam.htm



Почему люди верят гадалкам? – інтерв’ю. Електронний ресурс:
http://www.spb.aif.ru/dontknows/1132370



Что видят гадалки и почему их предсказания сбываются? – стаття. Електронний ресурс:
http://reiki-light.com.ua/home/articles/66-chto-vidjat-gadalki-i-pochemu-ih-predskazanija-sbyvajutsja

Дякую за увагу!

