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…aduc explicații pentru evenimente 
importante, explicații care presupun 
un complot secret al unor grupuri 
puternice și rău intenționate.02

…oferă răspunsuri simple pentru 
probleme complexe, mai ales în 
cazul situațiilor cufundate în 
incertitudine. 

Teoriile conspirației…



Virusul a fost 
creat în 
laborator. 02

Odată cu pandemia COVID-19 au apărut și explicații conspiraționiste pentru 

această situație. 

Exemple de teorii ale conspirației 
care circulă deja în mediul on-line:

O cercetare publicată recent în revista Nature 
demontează această teorie, aducând dovezi 
care contrazic ipoteza conform căreia virusul 
a fost creat în laborator.

Tehnologia 5G
transmite virusul
/afectează
sistemul imunitar.

Pandemia afectează și țări ca Iranul, India 
sau Japonia, unde tehnologia 5G nu se 
utilizează.

Exemple de argumente contra 
teoriilor conspirației: 



De-a lungul timpului, psihologii au încercat să
explice de ce cred oamenii în conspirații. 

La o primă analiză, anxietățile personale și teama că lucrurile
merg rău în societatea în care trăim sunt câteva dintre
motivele care determină oamenii să creadă în conspirații. La
acestea se adaugă și dorința de a te simți unic și special:

“Teoriile conspirației permit oamenilor să creadă că se află în
posesia unor informații rare și importante, pe care oamenii de rând

nu le dețin, iar asta îi face să se simtă speciali și să le crească
încrederea în sine” (Lantian, Muller, Nurra, & Douglas, 2017)



Mergând mai profund, psihologii Douglas, Sutton și
Cichocka (2017) au argumentat că oamenii sunt

atrași de teorii ale conspirației atunci când acestea le 
satisfac anumite nevoi psihologice:

Nevoi epistemice Nevoi socialeNevoi existențiale



1. Nevoi epistemice:

Căutarea unor explicații cauzale pentru evenimentele
din jur ne ajută să avem o imagine stabilă și coerentă a
lumii în care trăim.
Există o serie de nevoi epistemice la care teoriile
conspiraționiste răspund cu brio:
- nevoia de a reduce incertitudinea, atunci când nu

avem informații,
- nevoia de claritate, atunci când informațiile sunt

contradictorii,
- nevoia de a găsi un sens, atunci când lucrurile par

a fi complet lipsite de sens.



1a. Teoriile conspiraționiste oferă explicații care ne permit păstrarea 
unor credințe personale, în fața incertitudinii și a contradicțiilor.

Cercetările au arătat o creștere a încrederii în teoriile conspirației 
atunci când motivația de a găsi modele/șabloane se accentuează, 

prin manipulare experimentală.

Încrederea în teoriile conspirației este crescută la persoanele care 
cred și în fenomene paranormale.

Credința în conspirații crește atunci când oamenii resimt stresul 
cauzat de incertitudine.



2. Nevoi existențiale:

Explicațiile cauzale răspund nevoii oamenilor de a se
simți în siguranță și de a avea control asupra
mediului înconjurător.

Încrederea în teorii conspiraționiste poate să-i ajute
pe oameni să se simtă în siguranță, funcționând ca o
formă de detectare a amenințărilor.

Logica din spate este următoarea: dacă recunoaștem
indivizii periculoși, putem reduce sau neutraliza
amenințarea.



2a. Teoriile conspiraționiste ar putea răspunde nevoii de siguranță și 
pot funcționa ca o formă de detectare a amenințărilor.

Cercetările au arătat că oamenii au tendința să recurgă la explicații 
conspiraționiste atunci când sunt anxioși și când se simt lipsiți de 

putere într-o anumită situație.

Investigațiile experimentale au arătat o creștere a credinței în 
conspirații atunci când oamenii simt că nu pot controla situația în 

care se află.

Și inversul este valabil, atunci când sentimentul controlului crește, 
apare o scădere a credinței în conspirații.



3. Nevoi sociale:

Dorința de a aparține unui grup, dorința de a
menține o imagine pozitivă a propriei persoane sau a
grupului de care aparținem sunt motivații sociale
relevante aici.

Explicațiile conspiraționiste ne valorizează ca
persoană, precum și grupul de care aparținem,
atribuind altora responsabilitatea pentru
evenimentele negative.



3a.Teoriile conspiraționiste satisfac nevoia de a avea o imagine pozitivă 
a noastră în grup sau a grupul în ansamblu.

Rezultatele cercetărilor au arătat că experiența ostracizării 
(îndepărtarea din spațiu public) îi determină pe oameni să creadă în 

superstiții și în teorii conspiraționiste, ca parte din efortul de a da sens 
acestor experiențe negative.

Credința în teorii ale conspirației se asociază cu prejudecăți 
împotriva grupurilor care dețin putere.

Prejudecățile împotriva celor percepuți ca inamici se asociază cu 
credința în teorii conspiraționiste.



Credința în teoriile conspiraționiste va fi prezentă acolo unde există incertitudine, nesiguranță, 
lipsa controlului asupra evenimentelor pe care le trăim sau evenimente cărora le putem oferi 

semnificații cu dificultate. 

În definitiv, libertatea de gândire ne oferă atât șansa, cât și responsabilitatea de a alege 
informațiile pe care să le credem și în baza cărora să ne orientăm.



Și nu uitați!

În cazul în care aveți dificultăți
emoționale în această perioadă, nu
uitați că puteți apela gratuit numărul
de telefon al Grupului de suport
psihologic pentru comunitatea UVT:
0790 476 695, grup care este activ de
luni până vineri, între orele 10.00-
16.00.

#maistamputinacasa


