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Paranormální svìt èeských médií mì vlastnì pøed léty vyburcoval k tomu, e jsem za pomoci dr. Jiøího Grygara dala
dohromady pøípravný výbor pozdìjího Èeského klubu skeptikù
Sisyfos. ila jsem v té dobì jako redaktorka bulvárního Blesk
magazínu v samém støedu paranormality, a moje jistá støízlivost tváøí v tváø záplavì okultismu veho druhu se okolí jevila
jako výstøednost, sucharství a zabednìnost. Hledala jsem
spøíznìné due, touila jsem po tom, znát co nejvíce odborníkù, na nì se budu moci obracet jako novináøka. Jsem moc
ráda, e pozdìjí Èeský klub skeptikù pøerostl v originální a
potøebnou obèanskou organizaci.
Chtìla bych být ve svém referátu konkrétní, ale zároveò
poodhalit psychologické, ekonomické a dalí motivace redaktorù a strategii médií.
Senzibilové, kartáøky, jasnovidci, psychotronici, léèitelé, astrologové, okultisté a záhadologové jsou u nás u nìjaký èas
oblíbenými mediálními hvìzdami. Zábavné, spoleèenské, bulvární, enské a nìkdy i takzvanì seriózní èasopisy a poøady
onglují s negativní a pozitivní energií, spekulují o kontaktních
setkáních s mimozemany nebo s duchy, o geopatogenních
zónách, zázraèných uzdraveních, vyplnìných proroctvích a pøedtuchách, telepatii, amanství... Skeptického, racionálního i jen
støízlivého èlovìka mùe tato záplava iritovat, znechucovat,
nebo se jí mùe pochmurnì bavit. Pøesto bychom mìli vzít v
úvahu, e redaktoøi a média vycházejí vstøíc jisté lidské potøebì. Ty èlánky a poøady, a u se nám jeví sebehloupìjí, jsou
svým zpùsobem ztìlesnìná snìní lidské due po pohádkách
a zázracích, jsou v nich obsaeny také iracionální obavy a
strach (ale zároveò psychologická potøeba je zmnoovat (?),
co dokazuje mimo jiné obliba hororù).
Pozornìjímu a bystøejímu konzumentovi nemùe ujít, e
jde èasto o bezduché a vanivé fantazírování poèítající s
ochotou lidí zatratit nudné kolské vìdomosti a vymìnit støízlivý rozum za lehkovìrnost a blouznìní. Na Primì v poøadu
Záhady a mystéria se televizní táb snail napøíklad zkontaktovat zvíkovského raráka. Odtud je u jen krùèek k reportái ze
ivota èeských hastrmanù èi hejkalù. Potøeba laciného efektu,
s jeho pomocí se takové poøady konstruují, se prozradila,
kdy do poøadu vìnovaného upírùm byl pøizván zpìvák Daniel
Hùlka, který si pìstoval v té dobì démonický imid a ztìlesòoval na jeviti hrabìte Draculu. V té chvíli vylo najevo, e
poøad není stopováním pravdy, jak moderátor proklamoval, ale
jen guláem kuriozit. Moderátor Záhad a mystérií, Jiøí Podzimek, patøí k redaktorùm, kteøí pøistupují ke své práci bez iluzí.
To co dìlají, je prostì jen dobøe zaplacený dob.
Redaktory zabývající se záhadami lze toti rozdìlit pøiblinì
do dvou skupin. Osobnì jsem poznala pøedevím redaktorky,
které v okultní praktiky, magii, astrologii atd. vìøí. Nejen to.
Pátrají po dalích projevech paranormality, vyhledávají její pøedstavitele. Blábolí o tìchto vìcech témìø ve svatém vytrení,
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nosí amulety, navtìvují kartáøky a píí o tom vem s nakalivou spontánností. Druhou sortou jsou redaktoøi - cynici, bývají
to spí mui. Nemají potøebu pídit se po nìjaké pravdì, stranit
rozumu, sbírat fakta. Napíí cokoliv o èemkoliv. Klidnì si vymýlejí. Pohrdají ètenáøem, posluchaèem, divákem. Kdysi jsem
èetla v povídce Isaaka Babela zmínku o kuchaøi, který pohrdal
lidstvem, protoe si lidi zredukoval jen na pracující èelisti a
aludky. Redaktor tohoto typu zase pohrdá mediálními konzumenty. Cynik ví, e a napíe cokoliv, vdy se najde masa lidí,
která tomu uvìøí. Bývá to èlovìk, který má svou práci pøesto
rád. Je slunì zaplacena a nebývá namáhavá. Pùsobí tu také
jakýsi zvrhlý psychologický mechanismus, pøináející jistý druh
potìení. Máte-li zjevný dùvod pohrdat lidmi, stoupá tím vae
sebehodnocení. Nebo redaktor ví, e jde o li, je do pozadí
èlánku zasvìcený, v duchu se pochechtává. Pøíjemci jeho
blábolù, ti jelimánci, jen asnou, diví se, vìøí. Jsou to jako u
onoho kuchaøe pouhé pracující èelisti. Baron Práil je proti
tìmto novodobým vypravìèùm ctihodný dentlmen.
Protoe veøejnost má u termíny, jako je negativní a pozitivní energie, psychotronické pùsobení, aura atd. svým zpùsobem zaitá, média u ani tvrzení odporující pøírodním zákonùm
nezpochybòují. Naopak, tváøí se, jako by vìc byla ovìøenou
skuteèností, a nìkdy dokonce uvádìjí, e celou záleitost vìda
èi vìdci potvrzují. Ocitne-li se ovem èlovìk poblí tajemného
jevu èi osob obdaøených zvlátními schopnostmi, zaívá mnohdy
skuteènost, která je k mediálnímu zpracování módního tématu
v naprostém protikladu. Napøíklad èeský lékaø Miroslav Munclinger z Jihoafrické republiky pùsobící v nemocnici mìsta Durbanu, øíká o skuteèných amanech toto: Za amany a jejich
prací se tyèí doslova hory mrtvol. Kromì jiného roznáejí
masovì AIDS èi zpùsobují sepsi konèící smrtí nebo gangrénu
s následkem amputace údu, kdy jedním otìpem a na jeden
zátah provádìjí na skupinách chlapcù rituální obøízku. Jejich
pacienti k nám do nemocnice èasto pøijdou u jen zemøít.
Tato informace se ovem ocitla jen v naem Zpravodaji Sisyfos. K èeským obdivovatelùm a vyznavaèùm amanismu se
jistì nedostala.
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Iracionální pøístup ke skuteènosti je mnoha lidem vlastní.
Zøejmì také proto, e nás málokterý kantor dokázal ve kole
nadchnout, vtisknout poznávání peèe dobrodruství. Snad také
vzpomínka na nudu ve kolních lavicích ene nìkteré lidi do
vzpoury proti nezáivným kolským pravdám. Pøedstava levitace je rozhodnì zajímavìjí ne zákony gravitace, telepatie
je úasnìjí ne zevednìlý telefon, a jasnovidectví je vùbec
bezkonkurenèní. Na populárnosti iracionálních tvrzení a tìch,
kteøí je íøí (a profitují z nich) se podílí také fakt, e mnozí lidé
èasto nejsou s to rozeznat fikci od skuteènosti. Tolik si pøejí,
aby To byla pravda, a se lákavý èi vzruující fenomén pro nì
pravdou stává, navzdory do oèí bijící realitì. Je to a banální
úkaz, známý napøíklad z dob nìkdejího vysílání seriálu Nemocnice na kraji mìsta, kdy diváci psali do televize a prosili,
aby je odoperoval sympatický primáø Sova (herec Chudík).
Zvlátì sugestivní jsou sci-fi pøíbìhy, a nejvìtí úspìch zøejmì
zaznamenal seriál Akta X, který navíc chytøe simuloval postupy
pátrací urnalistiky, take vymylené kauzy se tváøily velmi
vìrohodnì.
Pøece by nám nelhali?! tkví nejspí v podvìdomí leckterého
mediálního konzumenta. Ale proèpak ne? Vdy pøece lhát je
snadné! K íøení iracionality v populaci pøispívá i jistý respekt
k titìnému slovu a vùbec k médiím. V lidech se navzdory
trpkým zkuenostem z minulého reimu udruje jakási matná
pøedstava, e lhát, blufovat a deformovat fakta masovì se
hned tak kadý neodváí, e to prostì není jen tak. Je to ale
mnohem lehèí, ne vyprávìt nesmysly z oèí do oèí jedinci, ten
má monost oponovat, nebo se nám mùe dokonce vysmát.
Konzumentovi bývají èasto nabídnuty k vìøení uchvacující
reportáe s ironickým úklebkem v redakèním zákulisí. Nìkdejí redaktorka Blesk magazínu, která v èlánku s nadením
popisovala obskurní kurz tak zvané Silvovy metody kontroly
mysli, se mezi kolegy o svých faktických poznatcích a záitcích z kurzu vyjadøovala s posmìným despektem. Jene co
naplat. Ètenáøi, posluchaèi, diváci chtìjí své porce nevednosti, chtìjí vzhlíet k jurodivostem. Takové je pøesvìdèení mnohých redaktorù. A dodají jim je dokonce i v pøípadì, kdy oni
sami zjistí podezøelé praktiky divotvorcù.
Pøíklon k iracionalitì v médiích vyvìrá ale pøedevím z
novodobého posunu ve vnímání svìta a sebe sama celou

euroamerickou civilizací. V Asii a Africe iracionalita prostupuje
ivot jednotlivcù i spoleènosti odjakiva a bez pøeruení a bývá
mnohdy pøíèinou slepých cest, neúspìchu a spoleèenských
katastrof. Zjednoduenì øeèeno, iracionalita poèítá s emocemi,
zatímco skepticismus a kritický rozum se radí s chladnìjí
racionalitou. Emoce jsou podobné ohni. Snadno se vznítí a
masovì rozíøené a vysoko vzepjaté mohou napáchat nedozírné kody. Jako pøíklad jsou na ránì náboenská masová
hnutí, netolerantní, slepá, plná emocí, nièení i vradìní, nebo
iracionalita totalitních státních ideologií, vystupòovaná emocionální propagandou do oblouznìní a témìø zpitomìní mas.
Mnohý z nás to vidìl èi zail na vlastní kùi.
Jene euroamerická civilizace hospodáøsky i kulturnì expandovala pøedevím díky racionalitì, kterou kdysi zrodila plodná
antika. Ná vìk, bohuel, v posledních desetiletích racionalitu
v populaci nerozvíjí, spí ji opoutí. Vlna pavìdy a iracionálních pøedstav zasáhla západní svìt v èele se Spojenými státy
u koncem edesátých let. Vzniklo tak otevøené pole pro manipulaci stále vìtím poètem lidí, kteøí jsou pøipraveni a dychtiví víry témìø v cokoliv. Je pravdìpodobné, e tato konjuktura
je reakcí na období racionality a vìdy. To lze ale tìko doloit
a nerada bych se do takových úvah a spekulací poutìla
právì v tomto pøíspìvku, který je tématicky a rozsahem omezen.
Se vznikem západních hodnot jako je demokracie èi osobní
svoboda souvisel i objev kritického mylení, kterým lze úspìnì
èelit manipulaci a poetilým úsudkùm i èinùm. V knize Paula
Johnsona Nepøátelé spoleènosti mùeme èíst: Dá se øíct, e
kultivace kritického mylení nejen rozíøila lidské obzory, ale
málem vytvoøila novou lidskou bytost: vedle dogmatického èlovìka starého svìta se objevilo nové stvoøení - èlovìk kritický.
V jedné èásti svìta se pøinejmením na nìjaký èas poruila
tradice, podle ní se uznávaná Pravda pøedávala v nezmìnìné podobì. To byl poèátek vìdecké metody a program pro
spojitì se vyvíjející spoleènost. V tomto rozhodujícím okamiku
èlovìk neobyèejnì posílil své ance na pøeití.
Fakt, e v souèasné dobì je racionalita a kritické mylení na
ústupu, jak mimo jiné signalizují média, mùe být jen módním
výkyvem, ale také dlouhodobým trendem, který by mohl mít
pro lidstvo neblahé dùsledky.

Mým nepolepitelným novináøùm
Jiøí Grygar

Rozhodnì si nemyslím o novináøském cechu nic patného.
Vím, jak je obtíné dret krok s pøívalem informací v jediném
úzkém vìdeckém oboru, a novináø má být skoro nìco jako
Dìd Vevìd. Pøece jen mne vak ohromuje míra dùvìøivosti, s
ní mnozí novináøi èi redaktoøi pøijímají a dále íøí neuvìøitelné
bludy.
Soubìnì s tím, jak se pøírodní vìdy s námahou, leè i
nemalými úspìchy, dobírají nových poznatkù o svìtì, roste i
aktivita zvlátních bytostí, jim Rusové øíkají výstinì okolonauènyje prochodimcy, a ti se na rozdíl od vìdcù tìí nepochopitelné pøízni témìø vekerých sdìlovacích prostøedkù.
Není to jetì tak dávno, kdy údajní senzibilové hledali uneseného malého synka v Dánsku èi Polsku, zatímco ve skuteènosti byl stále doma v Èechách a nala ho fakticky pozorná
matrikáøka. Mezitím jiní borci nesèíslnìkrát tvrdili, e odhalili
pachatele zákeøných atentátù na Staromìstském námìstí a na
Hostivaøské pøehradì, aè oba atentáty zùstávají dodnes nevyøeeny.
Zahranièní experti zase pøedvídali hrozné katastrofy pøi tzv.
konjunkci, seøazení planet na pøímce 10. bøezna 1982. Já jsem
tehdy dostával kritické dopisy, kdy jsem proti takovým povìrám veøejnì vystupoval, jako e jsem pyný a nepøipoutím
diskusi o otevøených problémech vìdy. Rovnì tak nìjak zapadlo, e si princezna Diana vydrovala hned ètyøi astrology
(asi pro potvrzení vìteb z nezávislých pramenù?).
Blíící se konec tisíciletí a speciálnì pak nedávné zatmìní
Slunce vyvolalo doslova pøíval pitomostí ve sdìlovacích prostøedcích, co mi pøipadá opravdu nedùstojné v dobì faxu,
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mobilu, internetu, druicové televize a superpoèítaèù.
Blouznivci sestoupili z hor, aby nás dìsili dalím seøazením
planet 5. kvìtna 2000, pøípadnì synergickým efektem tého ve
spojení s úplným zatmìním Slunce 11. srpna 1999. Místo aby
z obrazovek televizorù, radiových pøijímaèù a ze stránek novin
a èasopisù k nám hovoøili odborníci, vidíme a èteme o nostradamech, sibylách, astrolozích (ti se navíc jetì dìlí na neseriózní a seriózní!) a dalích vìdmách èi vìtcích. Pokud by si
vichni tito arlatáni hráli na svém absurdním píseèku nìkde v
podpalubí IV. cenové skupiny, nic proti tomu - ale opravdu
nechápu, proè se jim dostává královské publicity vinou nesvìdomitých èi snad doèista zhlouplých novináøù?
Celostátní deník Slovo otiskl 30. 7. 1999 pøedpovìï jistého
RNDr. (!!) V. Marka, CSc. (!!!) z Prahy, e úplné zatmìní
Slunce nad Èeskem se odehraje o polednách 18. záøí 1999
(ten den byl Mìsíc tìsnì po první ètvrti, jak i zcela nezkuený
redaktor mùe zjistit pohledem do bìného kalendáøe) a bude
prý trvat 7 min. 34 s. Této nehoráznosti vìnovaly údajnì
seriózní noviny celý dlouhý sloupek.
Praský deník Metro otiskl 19. 8. 1999 na titulní stránce
portrét zvlátì vykutáleného renesanèního arlatána Michaela
Nostradama s titulkem Pøijde Král Strachu a k tomu celostránkový èlánek Vladimíra Mátla, plný blábolu o morfickém
poli na pomezí kvantové fyziky, biologie a psychologie. Natìstí o den døíve v prestiních Událostech Èeské televize
oznámil hlasatel vyjeveným divákùm, e podle seriózních (!!)
astrologù je Nostradamova pøedpovìï o zkáze svìta nesmysl.
Ostatnì ji letos na jaøe sdìlily Lidové noviny svým intelektuálnì nejnároènìjím ètenáøùm, e dr. Vladimír elezný spolupracoval na televizním seriálu Okna vesmíru dokoøán se
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známým astrologem dr. Vladimírem Grygarem.
Lze se pak vùbec divit, e pìtina naich obèanù (zemì,
která se kdysi honosila vzdìlaností svých obyvatel) se podle
prùzkumu veøejného mínìní jedineènì krásného pøírodního úkazu
- jím úplné zatmìní Slunce bezpochyby je - obávala? Dotazovaní se opravdu upøímnì hrozili katastrof ba i definitivního
konce svìta.

Ptám se tedy s naprosto neskrývaným znechucením: Kolika
blamáí domácích i zahranièních arlatánù jetì bude potøebí,
aby vechny ty vásty neumìtelù, psychopatù - leè i zcela
drsných cynikù - dokázali lidé, pracující ve sdìlovacích prostøedcích, rozpoznat a odkázat tam, kam patøí, tj. na skládku
nepotøebného informaèního odpadu?

Genovì manipulované odrùdy
Eva Pekárková

lechtìní je obor, vytváøející nové odrùdy zemìdìlských
plodin, které jsou alespoò v nìkterých vlastnostech lepí ne
odrùdy dosavadní. Má velice starou tradici, protoe o zlepování vlastností pùvodnì planých a pozdìji pìstovaných rostlin
se snaili u nai dávní pøedkové, zakladatelé zemìdìlství v 5.
tisíciletí pøed n. l. Pouívali k tomu po mnoho staletí jedinou
metodu - výbìr nejlepích rostlin, z nich získávali semena k
dalímu rozmnoování. Pøestoe nevìdìli nic o dìdiènosti a
jejich výbìr byl proto málo úèinný, dali bìhem nesèetných
generací vznik kulturním rostlinám.
Ke zlomu v rychlosti lechtitelského pokroku pøispìlo pøedevím poznání pohlavnosti rostlin (Koelreuter, 1761), které otevøelo cestu k zámìrnému køíení, a formulování základních
zákonù dìdiènosti (Mendel, 1865), které umonilo øídit se poznatky o dìdiènosti jednotlivých znakù. Objevení struktury DNK
jako hmotné podstaty dìdiènosti (Crick, Watson, 1953) pak
otevøelo cestu k dosud nejprogresivnìjímu posunu, ke genetickému mapování a genovým manipulacím, které vyuívá i
souèasné lechtìní. Nejde ovem vùbec o nìjakou umìlou
tvorbu ádoucích genù, nýbr jen o vyhledání pøirozeného
nositele uiteèného genu, izolaci tohoto genu pomocí oddìlujících restrikèních enzymù a následné umìlé vnesení do genomu stávající rostliny, které ádoucí gen chybí.
Odrùdy získané genovou manipulací neboli transgenozí zaujímají dnes ve svìtì u znaènì velké plochy. V r. 1999 to bylo
40 milionù hektarù (pøedevím v USA a v Kanadì) a odhaduje
se, e se tìmito odrùdami dnes iví 150 milionù lidí. V r. 1998
bylo v USA povoleno k pìstování 30, v EU 10 transgenních
odrùd. A k povolení bylo pøihláeno dalích 1541 odrùd v USA
a 370 odrùd v EU. Nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny odrùdy
brambor (USA 332, EU 127), rajèat (USA 369, EU 67), sóji
(USA 329, EU 10), tabáku (USA 114, EU 8), bavlníku (USA
237, EU 14) a sluneènice (USA 10, EU 10). Jejich hlavním
pøínosem je rezistence k herbicidùm, rezistence k chorobám a
kùdcùm, vhodné sloení obsahových látek, zvýená trvanlivost a v poslední dobì té odolnost k nepøíznivým abiotickým
èinitelùm.
Uplatnìní tìchto odrùd v praxi se vak stalo pøedmìtem
vánivých sporù nebývalého rozsahu. Odpùrci genovì manipulovaných organismù (GMO), neboli gentechnických èi transgenních odrùd, odmítají toti metodu transgenoze jako takovou;
povaují ji za pohrávání si s geny, na které èlovìk nemá
morální právo a které proto pokládají za nebezpeèné. Iracionální argumentace odpùrcù je typická zejména pro Evropu a
pro nìkteré zemì EU, a vymyká se jakékoliv vìcné diskusi.
Odpùrci povaují transgenozi za nebezpeènou pøírodì i èlovìku, ani by se zajímali o to, zda takto vylechtìné odrùdy
mohou nìjaká konkrétní nebezpeèí skuteènì pøedstavovat.
Nechtìjí tøeba slyet, e vzdálená hybridizace, t.j. umìlé køíení mezi druhy, které se bìnì nekøíí a které èasto pocházejí
z velmi vzdálených míst zemìkoule, je také pøenos èásti genetické hmoty do zcela jiného genetického i geografického prostøedí. Je to ovem pøenos mnohem pomalejí. e vzdálenou
hybridizaci nelze povaovat za nìco proti pøírodì, o tom svìdèí genové banky planých a polokulturních rostlin zaloené v
rùzných èástech svìta a spousta odrùd, které se u køíením
s tìmito genovými zdroji podaøilo získat. Vznikly tak zejména
cenné rezistentní odrùdy, které umoòují omezit pouívání
pesticidù.
První odrùdy, vzelé z genové manipulace, byly zamìøené
na rezistenci k nejuívanìjím herbicidùm. Námitky odpùrcù,
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e se tím zvýí i rezistence plevelù, se ukázaly být liché. Nové
odrùdy naopak umonily sníit dávky herbicidù a tím i omezit
zatìování ivotního prostøedí a zmenit náklady do herbicidù
vkládané. Za nebezpeèí se èasto vydává alergické pùsobení
odrùd se zmìnìným pomìrem nìkterých bílkovin, mastných
kyselin a pod. Transgenní sója, u ní byl zmìnìn obsah
aminokyselin pøenosem genu z brazilského oøechu, se toti
skuteènì ukázala pro nìkteré osoby alergickou. Byla proto
staena z pìstování. Toté ovem potkalo kdysi odrùdu øepky,
která byla vylechtìna tradièním køíením.
Genovou technologií byly v poslední dobì získány cenné
odrùdy pøedevím vnesením rezistencí k nejdùleitìjím chorobám, zejména virovým. Souèasné námitky odpùrcù se v souvislosti s tím nyní soustøeïují pøedevím na negativní vliv na
okolní ivou pøírodu, který údajnì nelze pøedpovìdìt. Uvádí se
napøíklad, e rezistence k virùm se mùe z transgenních plodin pøenést na plevele a vést k jejich neádoucímu rozíøení.
Jiní zase tvrdí, e látky, podmiòující v plodinách rezistenci ke
kùdcùm, mohou pokodit nìkteré pøísluníky plané entomofauny. Pøitom publikované údaje, které údajnì
dokládají pokození slunéèek, ivených rostlinami s transgenní bílkovinou
smrtící mice, mají jednu
zásadní chybu: ve zmínìných pokusech byla slunéèka v laboratoøi krmena
výhradnì zmínìnou genovì zmìnìnou potravou.
Boj, který nahrazuje diskusi, se vede i takovými
metodami, e nìkteøí fundamentalistiètí odpùrci
svévolnì nièí izolované
polní pokusné porosty, v
nich se vlastnosti transgenních odrùd vìdecky
posuzují. Na rozdíl od
USA a vìtiny jiných zemí
trvá Evropská Unie od r.
1997 na tom, e vechny
plodiny a potraviny, pocházející z genové technologie, musí
být povinnì oznaèeny, aby se spotøebitel mohl svobodnì rozhodnout, chce-li nechat manipulovanými plodinami ohroovat
své zdraví. Proè by se mìl spotøebitel rozhodovat mezi salátem s rezistencí k virové mozaice, získanou kdysi vzdálenou
hybridizací, nebo salátem, u nìho byla rezistence k jiné
chorobì získána genovou manipulací, to se u konzument
nedozví. Získá jen nezdùvodnìné obavy. Ke zmínìné dohodì
EU, která postrádá racionální jádro, ale vyhovuje nepodloeným obecným výhradám, u pøistoupila v záøí minulého roku i
ÈR.
A k úsmìvným situacím dochází nìkdy v zemích, které
peèují o zdraví svého obyvatelstva skuteènì pièkovì: Na
výstavì Biotechnika v Hannoveru, kde se vystavovala nejnovìjí pøístrojová technika pro biotechnologie, bylo v r. 1999
zakázáno vystavit ivé modré karafiáty, získané genovou technologií. Potøebujeme-li tak nutnì modré karafiáty, aby se jimi
musela zabývat genová technologie, je skuteènì otázkou. Vydávat vak snad i jen pohled na nì za zdraví kodlivý, to u
hranièí s nehoráznou mystifikací.
Autoøi geneticky manipulovaných rostlin ovem teoretickou
monost urèitých nebezpeèí pøipoutìjí. Brání se jen námitkám

-3-

vyplývajícím z pouhé neznalosti nebo nedorozumìní. Vechna
oprávnìná varování a reálné monosti negativního ovlivnìní
okamitì zahrnují do nároèného sledování, které kadému
povolení manipulované odrùdy pøedchází, a to i v tìch nejliberálnìjích zemích jako je USA. I u nás existuje povinnost
pøihlaovat k povolení vechny manipulované odrùdy. Pøihláky, jejich souèástí je nìkolikastránkový dotazník, týkající se
vech vlivù, kterými by mohla odrùda negativnì pùsobit, projednává Èeská komise transgenních rostlin. Následuje pak
nìkolikaleté pokusné ovìøování vlivù v izolaci a pak teprve
pøípadná registrace a povolení k pìstování. Po zkuenostech
se hlavní pozornost pøi hodnocení a posuzování nebezpeèí
vìnuje cizospraným rostlinám, u nich mùe dojít k vzájemnému spráení s jinými odrùdami, plodinami nebo dokonce i s
plevely (problémem v tomto smìru by mohly být pøedevím
plodiny z èeledi brukvovitých a vikvovitých). Pokud jde o rezistenci vùèi kùdcùm, bývá sice u pøísluného druhu záleitostí
vysoce individuální a proto v pøírodním prostøedí málo nebezpeènou, pøesto je vztah k pøirozené faunì jedním z dalích
dùleitých aspektù sledování. Zmínìným pøísným provìøováním prolo na svìtì do r. 1999 témìø 6000 odrùd, kodlivý vliv
ádné z nich se vak neprokázal. Nedolo ani k ádným
soudním alobám.
Do hry vstupují ovem nìkdy hlediska zcela neoèekávaná,
protoe nebiologická. V chudých rozvojových zemích se geneticky manipulované odrùdy musí zavádìt s velkou opatrností,
protoe napøíklad odrùdy rezistentní k herbicidùm berou práci
a ochuzují místní obyvatelstvo, ivící se pletím porostù. Velkým problémem, tentokrát obchodního charakteru, se mùe

stát nejnovìjí praxe, e nìkteré firmy vnáejí genovou technologií do svých odrùd gen tzv. terminátor, který podmiòuje
neschopnost dalího rozmnoování. Autorská firma tím nutí
pìstitele, aby kadoroènì od ní kupovali nové osivo, co je
pro souèasné pìstitele nepøijatelné. Je známo, e lechtitelská
èinnost byla vdycky velice dlouhodobá a nákladná a prostøedky na ni se získávaly pøedevím prodejem nového výkonnìjího osiva. Genová technologie je metoda jistì velmi drahá, ale
také nesmírnì úèinná, jak o tom svìdèí rychle rostoucí zájem
praxe o transgenní odrùdy. Snad se tedy najde i øeení tohoto
komerèního problému.
Nejrozíøenìjí mediální názory ádají, aby se koneèné slovo nechalo na spotøebiteli. Vypadá to velmi objektivnì a moudøe.
Jenome tak vehementnì vyadované a pøitom racionálnì nièím nezdùvodnìné oznaèování produktù GMO odrùd u u
pìstitele, pak u zpracovatele a u prodejce by vyadovalo
rozsáhlou a proto velmi drahou agendu. Není ani tak obtíné
pøedstavit si následné soudní spory, pøi nich by advokáti
pøedkládali doklady o nemanipulovanosti prodávaného rostlinného materiálu. Vybrané svìtové laboratoøe jsou toti dnes
schopné nároènými rozbory rozpoznat i 1% pøímìs hmoty z
GMO odrùdy. Pøedsudky odpùrcù genové technologie by tedy
draze zaplatil vystraený spotøebitel. Snad jeho postoj postupnì zmìní skuteènost, e transgenní odrùdy neusnadòují ivot
pøedevím pìstitelùm, jak tomu bylo donedávna, ale dnes i
konzumentùm v dùsledku lepí kvality výpìstkù. A k zásadní
zmìnì pøístupu by mohly pøispìt odrùdy s vnesenými léèivými
vlastnostmi, jejich vylechtìní pomocí transgenoze je zcela
reálné.

Alternativní medicína

a jeho úspìch zachránil

ivoty dalím následovníkùm
Jiøí Heøt

Léèitelských metod, nazývaných alternativní medicínou, a u
pùvodu prastarého, domorodého, nebo právì vèera vymylených geniálním uzdravovatelem, jsou dnes u stovky. Nìkteré
jsou efemerní, zazáøí jak kometa, naplní svému tvùrci mìec a
pak zhasnou navdy, jiné jsou trvalkami a po staletí pomáhají
podlamovat zdraví naivním pacientùm. A nìkteré jsou jako
morové epidemie, vzplanou, pøinesou své plody, na èas ustoupí
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a pak udeøí znovu plnou silou. Samy a náhodou? Nebo jim
nìkdo pomùe ke znovuzrození?
Zamýlel jsem se nad tím pøi shlédnutí televizní reportáe
Zpovìï, vysílané na l. kanálu È. televize dne 23. 1. a pak
jetì dvakrát, 25. a 27. 1. V titìném programu byl snímek
oznaèen výstinìji: Zpovìï smrtelnì nemocného mue, který
se zázraènì vyléèil. Struènì jeho obsah: Ing. S. Dvoøák se v
dokumentu otevøené zpovídá, e onemocnìl v r. l984 koním
nádorem, melanomem. Po pìti letech od excise se objevila
metastáza. Chirurgové, k nim ho poslal primáø Borè, odmítli
dalí výkony, protoe ten nádor prorùstal do hrudníku. výcartí pøátelé pana inenýra mu slíbili, e se mohu uzdravit, kdy
pouiji
zvlátní metodu, která se jmenuje Breussova metoda, a ta spoèívá v tom, e kdy nebudu 42 dní jíst, tak vlastnì
ten nádor mohu strávit.. Po skonèení hladovky se nemoc
zastavila, ustupovala a pacient se uzdravil. Dr. Borè, který
léèbu
doporuèil, i kdy
jí sám nevìøil, oznaèil vyléèení
za zázrak.
Laik musí pøíbìh hodnotit takto: Pøíbìh je nepochybnì pravdivý, Breussova metoda je zázraèná, vyléèí rakovinu i tam, kde
je medicína bezmocná, metodu v pøípadì onemocnìní pouiji.
Lékaø musí pøíbìh hodnotit takto: Pøíbìh je nepochybnì
pravdivý, ve ostatní je jinak:
Ad 1/ Breuss píe ve své kníce: Rakovinné buòky ijí jen
z pevných èásti potravy, ale ne ze zeleninové ávy, take se
nádor vyhladoví. Vyel z jednoduché logické úvahy: Pøi hladovìní trpí nejvíce ty tkánì, které mají nejvìtí nároky na výivu
a které jsou pro organismus nepotøebné, tedy primárnì bude
postien nádor, avak jeho svérázná logika nebyla dovedena
do konce: Pøi pøirozeném prùbìhu rakoviny pacient trvale hubne, kachektizuje a èasto pøestane pøijímat potravu, v koneèné
fázi evidentnì hladoví. To by mìlo ovem nastartovat zpìtný
chod a rakovina by mìla zmizet autodestrukcí, protoe u
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nemá dostatek výivy, stejnì jako pøi hladovìní podle Breusse.
Jene nezmizí.
Ad 2/ Pøi kadé tìké chorobì a právì pøi rakovinì, je
souèástí a naprostou samozøejmostí léèby dokonalá výiva,
vyváená, bohatá na iviny, vitaminy i minerály, která umoòuje organismus udret a mobilizovat jeho obranné síly vèetnì
imunitních mechanizmù. S tímto ovìøeným postupem je Breussova dieta v ostrém rozporu.
Ad 3/ Spontánní vyléèení maligního nádoru je výjimeèné, ale
nejde o zázrak. Ojedinìle se s takovými pøípady lékaøi setkávají a jeden takový popisuje doc. Resl i v naí knize Alternativní medicína: Pacientka, rovnì s metastazujícím melanomem,
bezúspìnì intenzivnì léèená, se zcela zhojila po prodìlané
infekci rùí, erysipelem. Jaká je skuteèná pøíèina takového
vzácného vyléèení, není jasné. Je moné, e infekce rùí
vyprovokovala imunitní obranu organismu k vyí aktivitì. Mùe
to také být v tom, e nádor, který se sám vyvíjí a geneticky
mìní, zmìnil svou rùstovou aktivitu a postupnì ztratil malignitu. Nebo jednotlivé metastázy podlehnou rozpadu, nekróze z
nedostateèného krevního zásobení. Jsou i jiná vysvìtlení, mohou
se se zpodìním uplatnit døívìjí léèebné zásahy, chemoterapie nebo radioterapie, a koneènì v nìkterých pøípadech jde o
mylnou diagnózu.
Ad 4/ Nevíme, zda byl pøípad popsán pøesnì, nevíme, zda
byla racionální léèba skuteènì zastavena úplnì a zda metastáza na hrudníku nebyla pøece jen operována. Nevíme, pøípad
není dostateènì popsán, na otázky televizor neodpoví. A nikdy
nelze vylouèit, e pøíbìh nebyl popsán ponìkud úèelovì.
Zázraky vak prostì nejsou, ve má svou pøirozenou pøíèinu,
i kdy se nám ji nezdaøí, zejména na obrazovce, odkrýt.
Ale nìco lze z pøíbìhu vyèíst na první pohled: Zámìr ukázat, e kdy medicína sele, e kdy se s tou nemocí nedá
nic dìlat, e tu jak deus ex machina nastupuje spásonosná
medicína alternativní, kterou lékaøi (to) ani neznají (V tom má
pan inenýr bohuel pravdu, mìli by to znát, a dobøe.).
Nìkteøí dokonce tìmto metodám nevìøí, vdy jeden známý
lékaø mne dokonce od toho odrazoval. Pøíbìh na obrazovce

pokraèuje a pacient bere okázale kníku z pøihrádky a otevírá
ji pøed divákem. Reisér ovem ví, e dokument nesmí být
reklamou, a tak titulní stránka knihy ukázána není. Breussova
dieta má navíc, kromì vyléèení, dalí efekty: nejene vyléèí
pacienta, ale pøivede jej i na jinou cestu, byl obdarován tou
nemocí (Nemoc jako dar, jak øíká léèitel dr. Vogeltanz.), pacient dospìl k vegetariánství, k duchovním meditacím, pøekypuje
novou energií, pøivedlo ho to k lásce k lidem, zapomnìl na
zá, kterou kdysi cítil k èlovìku, který mu ublíil!
Mùe být lepí propagace nekonvenèní medicíny a Breussovy diety ne taková óda, tøikrát za sebou v televizi opakovaná
a konèící titulkem, který se obrovskými písmeny posunuje po
obrazovce: a jeho úspìch zachránil ivoty dalím následovníkùm. Poadavek vyváenosti, kladený na televizi zákonem, je
dokumentem pøímo zesmìnìn. Ani jeden odborník, onkolog,
se nemohl k vìci vyjádøit, ani v dokumentu, ani po nìm, tøeba
v debatì, která mohla následovat. A opaèné dokumenty, ukazující, e léèitel nìkdy vede svého pacienta nejkratí cestou ke
hrobu, ovem Produkèní centrum publicistiky a dokumentaristiky Febio nenatáèí.
Vìra Nosková v dnením èísle Zpravodaje píe velice deprimujícím zpùsobem o úrovni naich médií a motivech jejich
reprezentantù: výhodný dob, le, neznalost, cynismus. A to
nevystihla vechno. Zapomnìla na propagaci, reklamu a zloèin. To vidím v televizním dokumentu scénáristy a reiséra
Viliama Poltikovièe. Neskrývaná propagace nesmyslné, absurdní a kodlivé metody, která nepochybnì vyvolá zájem o Breussovu knihu a dalí léèitelskou literaturu a alternativní metody,
která dále sníí kredit vìdecké medicíny a která povede stovky
dalích zmatených pacientù, postiených zhoubnou chorobou,
k pøeruení racionální léèby (Breuss píe: V dobì mé léèby
se nesmí pacient léèit ani chemicky ani ozaøováním, kontrola
lékaøem není nutná), k hladovìní a k urychlení prùbìhu jeho
choroby. Výjimeènì se snad nìkdo uzdraví, vzdor hladovìní. A
pøijde dalí Fero Feniè a natoèí dalí podobnou kapitolu z
nekonèícího seriálu o lidské hlouposti. Pánové v televizi, styïte
se.

Fejeton

Harmonie

Olga Kracíková

Chodila jsem na tuto výstavu od nìjakého devadesátého
tøetího, tedy pokud jsem si na to vzpomnìla. Chodila jsem tam
docela ráda, byly tam toti k mání ménì bìné obilné vloèky
a èaje a suené ovoce, med a medovina a èasto levnìji ne
jinde. A taky pøírodní kosmetika, která vypadala, e je opravdu
pøevánì z pøírodních produktù, a nebyla moc drahá. A bambusová sítka na èaj, kníky o zdravé výivì, pìstování pokojových rostlin, léèivých bylin a koøení a korálky a polodrahokamy.
Taky sem tam nìjaká malá èistírna odpadních vod - abychom
nepokozovali ivotní prostøedí, kdy chceme tu harmonii, a
taky nìkdy praèky vzduchu - abychom dýchali èistý vzduch.
Pravda, sem tam nìjaký léèitel z vás mohl tøeba vyhnat nemoc
máváním rukou a prodavaè kamínkù poradil, který kámen vzhledem k vaemu horoskopu máte nosit, abyste byli v harmonii
se sebou i s vehomírem, a který drahokam co léèí. Ale ty
rozinky, kamínky, oøíky, mastièky a èistièky pøevaovaly, take
jsem to brala jako docela veselý a mile potrhlý jarmark.
Pak jsem zaèala zjiovat, e kadý rok je tam o nìjaký ten
stánek s pochutinami èi potravinami a vùbec matérií ménì,
zato pøibude stánek s duchovnem - co je na svìtì velijakých
okultistù, virgulistù, geopatogenozónistù èi bioenergetikù, kdo
by to byl øekl?
Tøeba tenhle. Prodává jakési krabièky s ciferníkem. Za dva
tisíce. Èouhají z nich takové dva fousy, jakoe elektrody, a
kdy se pøiloí na kùi, ruèièka na budíku cosi ukáe. Co? Prý
vnitøní energii. K èemu je to dobré? No, prý kdy se tøeba
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probudíte, ráno, tak abyste vìdìli, kolik máte energie. Jakoe
jestli jste se dobøe vyspali. No nemít tu krabièku, tak na to
nepøijdu. Ó, to prý nestaèí, mít pocit, e byste si jetì schrupli.
Je nutno ovìøit si to instrumentálnì. Exaktnì. (Herdek, ti vìdci
mizerní, oni by poøád jen vechno mìøili a váili, a co nejde
zmìøit a zváit, jako kdy neexistuje!) Tak se radi ptám, na
jakém principu to funguje. To je patent. Výrobní tajemství. A
co je uvnitø? Dtto. A co to mìøí? No tu vnitøní energii. No ale
co to je? No bioenergie pøece! A tak dokola. Pak, zøejmì ze
zoufalství, vyrukoval s impedancí a mnì sklaplo. Moje fyzikální
vzdìlání v pøípadì elektøiny zaèíná i konèí u Ohmova zákona
a to není dostateèná základna pro kvalitní protiargumentaci.
Vìtina populace ovem, alespoò v tom vzorku co se vyskytoval kolem, nedosáhla vzdìlání ani takového a honosná slova ji
oslnila, take dotyènému bylo nasloucháno s uctivou pozorností a mé ouravé dotazy nejspí nikdo ani nepochopil - nato
aby se nad nimi zamyslel. Tak jsem si la po svých mastièkách. Krèily se v jednom jediném stánku a medovinu jsem
nenala vùbec.
Vlastnì nevím, proè o tom píu, není to nic nového ani
zvlátního. Jen mì napadlo, jak se zmìnila náplò slova harmonie. Jak pøedstava harmonického ivotního stylu, harmonické osobnosti, jak sám pojem harmonie nezadritelnì splývá s
ezoterikou, iracionalitou, a co hùøe, s vìdomým odmítáním
racionality. Jako by se harmonie a rozum navzájem vyluèovaly.
Jako by nebylo antiky, jako by nikdy nebylo vyøèeno slovo
kalokagathia. Kdo by vzýval Athénu, bohyni moudrosti, vìd a
umìní? Její pøízeò je nároèná a její cesta k harmonii tìká a my máme tarotové karty, virgule a ivou vodu a bioenergii a
ty nás samy donesou ke kýenému ideálu. Staèí zaplatit a
nasednout na nì, jako do luxusního boeingu. Tak proè se
pachtit a klopýtat po cestách rozumu?
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K fejetonu V. Noskové
Ten mu chce pomáhat lidem
V tøetím èísle Sisyfa (listopad 1999) Vìra Nosková výteènì
popsala okolnosti, je doprovázejí aktivity pana Boháèe z Mníku
pod Brdy, vynálezce a podnikatele v geopatogenních zónách.
V poslední vìtì fejetonu se konstatuje: Geosan proel Státním zdravotním ústavem.
Pøestoe je ta informace zcela pravdivá a výstiná, rád bych
ji doplnil. Na naem trhu se dnes objevuje nesèetné mnoství
výrobkù, napø. vitamínových aj. preparátù pro posílení zdraví,
dietních pøípravkù pro redukci nadmìrné tìlesné váhy, regene-

A jetì malý dodatek k pomáhání lidem
Jetì jsem pøedchozí èíslo Zpravodaje Sisyfos nemìla v
ruce, kdy se ozval v telefonu u zapomenutý hlas mue,
vychutnávajícího mé pøekvapení. Opravdu jsem si nemyslela,
e se mi nìkdy ozve potrefený výrobce odstiòovaèù geopatogenních zón, pan Boháè z Mníku pod Brdy. Jene pana
Boháèe pobouøilo, e jsem ho znectila právì v naem interním
zpravodaji. Na mínìní Sisyfù mu prý toti velmi záleí. První
slovo, které mì pøi jeho vyznání napadlo - byla absurdita.
Snaíme se právì podnikavce, kteøí vydìlávají na lidské naivitì, nepouèenosti, víøe a manipulovatelnosti odhalit, a nìkteøí z
nich k nám pøitom údajnì lnou láskou málem bratrskou. Své o
tom ví tøeba dr. Jiøí Grygar, jemu píí nejrùznìjí blouznivci
vøelé, zmateèné, prosebné dopisy. Pochopitelnì jsem se pan
Boháèe zeptala, proè mu nevadilo, e si mou posmìnou
reportá v pøíloze Svobodného slova pøeèetlo kolem sta tisíce
lidí, zatímco mu záleí na tøech stovkách skeptických ètenáøù,
kteøí by si jeho výrobek stejnì nikdy nekoupili. Mám mezi
Sisyfy pøátele, dìl ten mu. Vyzvìdìla jsem pak, e mezi nì
poèítá docenta Pekárka, velkého odpùrce teorie o geopatogenních zónách, a pøedsedu Èeského klubu skeptikù, profesora
Jiøího Heøta. Jak jsem pozdìji zjistila, celé pøátelství spoèívalo v tom, e oba tyto mue kdysi oslovil, docenta Pekárka
dokonce nìkdy pøed osmi lety, a e s ním byli schopni bez
emocí, vìcnì diskutovat a s jeho názory polemizovat. Podle

raèní kosmetika a také pøístroje a nástroje, které slibují nìjaký
zdravotní prospìch. Stát si v tìchto pøípadech nevyhradil
právo zkoumat deklarovanou úèinnost, vesmìs to ani není
moné a dohlíí pouze na zdravotní nezávadnost tìchto
výrobkù. Konstatování, e Státní zdravotní ústav posoudil takový výrobek tedy neznamená víc, ne to, e výrobek nebude
zdraví kodit. Týká se to i Geosanu, odstiòovaèe Geopatogenních zón.
Nìkteøí výrobci pouívají informace o posouzení Státním
zdravotním ústavem jako lehkou mystifikaci klientù, kterou èasto nelze ani napadnout alobou.
Doc. MUDr. Jaroslav Køí
Státní zdravotní ústav

jeho slov jej tito pøední skeptici svým zpùsobem povzbudili v
jeho èinnosti. Samozøejmì, e oba pánové tuto pánì Boháèovu sebelichotivou interpretaci odmítli. Mé podezøení, e pan
Boháè s velkou snadností a bez zábran blufuje, mi na konci
onoho telefonátu potvrdil sám: e jste to hned neøekli, e jste
skeptici! Já pøed Vámi jak trouba pøedvádìl tu virguli. Vdy já
na ni sám nevìøím.
Machrování s virgulí má prostì pro jiné hejly. Na co jetì ze
svých praktik a ze svého ou pøi lákání zákazníkù nevìøí?
Tøeba ví své i o fungování a uiteènosti svého odstiòovaèe.
Tøeba nevìøí ani na geopatogenní zóny. Mohl by to být dokonce ná èlovìk. Pokud bychom ovem dokázali spolknout
takový mírnì øeèeno ekonomický pragmatismus.
Nai pøirození odpùrci èi nepøátelé se k nám obèas chtìjí
farizejsky pøitulit. Víme o tom zajímavém psychologickém úkazu a vedeme diskuzi na téma, jak a jestli s nimi jednat,
testovat jejich schopnosti a pøesvìdèení a zkoumat ve spolupráci s nimi jejich pøístroje a metody atd., kdy hrozí riziko, e
nae pøiblíení budou interpretovat tøeba jako: bouølivý zájem
samotných skeptikù, kteøí z mého objevu byli úplnì tajf.
Napøíklad ameriètí skeptici paranormální jedince a jejich aktivity zkoumají. Psychologický a sociologický výzkum paranormálního svìta má stejnou prioritu jako zkoumání sporných jevù
a pøístrojù. Zkratka svìtové skeptické organizace CSICOP znamená: Výbor pro vìdecké zkoumání paranormálních tvrzení.
Co si o tom myslíte vy? Pøispìjte svým názorem do diskuze.
Vìra Nosková

Z Èeského klubu skeptikù
Zpráva o èinnosti
ÈKS Sisyfos za r. 1999
V r. 1999 pracovalo pøedsednictvo ve stejném sloení jako v r.
1998. V èervnu utrpìl klub znaènou ztrátu úmrtím prof. MUDr.
Pavla Jedlièky, DrSc., místopøedsedy a vedoucího lékaøské sekce
klubu. Na výroèní schùzi klubu 30. 9. 1999 bylo proto pøedsednictvo doplnìno o Ing. Rudolfa Battìka a Mgr. Kamila Galuèáka. Na
plenární schùzi byl dále konstatován nezájem lékaøù o práci v
pøedsednictvu a èinnost Lékaøské sekce byla proto doèasnì pozastavena. Èinnost vedení v minulém roce byla plenární schùzí
schválena bez pøipomínek. irí diskuze se rozvinula jen k akci
Bludný Balvan, ale pøeváná vìtina pøítomných se vyslovila pro
pokraèování v kadoroèním udìlování Balvanù.
Èlenská základna se rozíøila v prùbìhu r. 1999 o 36 nových
èlenù. Naproti tomu 75 èlenù nezaplatilo pøíspìvky do konce roku
pøes opakované urgence, z toho 39 èlenù za dva nebo více let.
Jejich èlenství muselo být proto pøedevím z finanèních dùvodù
pozastaveno. Souèasný poèet èlenstva, vèetnì novì pøijatých po
lednové konferenci 2000, je 296.
Novì pøijatí èlenové: Ing. ThMgr. J. Foller, prim. MUDr. K.
Jeek, RNDr. M. Závìtová, RNDr. K. Závìta, RNDr. J. Mácha,
Mgr. J. kárka, RNDr. A. Zlámal, Mgr. B. Kratochvíl, PhDr. A.
Karkulová, J. Suchomel, Doc. Ing. B. Lacko, RNDr. J. Juna, V.
Fremrová, MUDr. D. Kosorinová, PhDr. J. Wettreová, Prof. RNDr.
M. Profant, Prof. RNDr. L. Eckertová, Prof. MUDr. M. Máèek, Doc.
RNDr. J. Blaek, Ing. Z. Vlèek, J. ourek, RNDr. V. Wagner, Ing.

-6-

A. Skoumal, B. isler, J. Volek, RNDr. PhMr. V. Puchta, M. Vièar,
Ing. P. Støíbrný, T. Krèek, Prof. PhDr. J. Cejpek, Doc. PhDr. M.
Kube, J. Jedlièka.
Finanèní situace je velice tíivá. Pøes snahu pøedsednictva se
nepodaøilo získat jediného sponzora. Výnos z pøíspìvkù byl v r.
1999 jen 23.200 Kè. Pøíprava a rozeslání jednoho èísla Zpravodaje
stojí prùmìrnì 7.500 Kè. Spolu s pøíspìvky do ECSO a ostatními
nezbytnými náklady výdaje zøetelnì pøevaují nad pøíjmy. Z tohoto
dùvodù bylo plenární schùzí schváleno zvýení pøíspìvkù pro r.
2000 na 200,- Kè.
Pokud jde o aktivity klubu, základní naí prezentací jsou pøednáky cyklu Vìda kontra iracionalita v KAV ÈR. V prùbìhu roku
bylo uspoøádáno 8 veèerù, vdy se dvìma pøednákami, s úèastí
60-90 pøítomných. Diskuse byla vdy bohatá, vìcná, s èetnými
podnìty pro vedení klubu. Jen dvakrát, v pøípadì veèera s tématikou Ekologie a pseudoekologie, a Proutkaøský fenomén, dolo ke
sporu se zastánci odliného názoru. Z ostatních aktivit je nutno
uvést nìkolik vystoupení naich èlenù v televizi Prima v poøadu
Záhady a mystéria a v rùzných relacích rozhlasových, dále pøednáky v nepøátelském prostøedí na veletrhu Harmonie 99 a èetné
èlánky v tisku. Kniní publikace v r. 1999 byla vydána jen jedna,
a to kniha Utopený Archimedes V. Mornsteina  viz nae recenze.
Pøipravit druhý sborník Vìda kontra iracionalita se zatím vzhledem
k neúplnému dodání plánovaných textù nezdaøilo.
Cenná byla nae úèast (dr. Heøt) na 9. evropské konferenci
ECSO v Maastrichtu a navázání kontaktu s Informaèním centrem
GWUP v Rossdorfu v Nìmecku.
Na závìr zprávy si dovoluji pøipojit své velké pøání a výzvu:
Sisyfos mùe být úèinnou silou jen tehdy, kdy spojíme síly, kdy
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budou aktivní vichni jeho èlenové. Neèekejte na podnìty z pøedsednictva, pøednáejte, pite, iøte co nejvíce nae mylenky. A
pite také do naeho Zpravodaje, èekáme na pøíspìvky. Rádi
bychom také zaktivizovali nai lékaøskou sekci. Lékaøù máme mezi
sebou desítky, v pøedsednictvu jen dva. Alternativní medicína je

pøitom v souèasnosti snad nejvìtí hrozbou pavìdy. Má-li nìkdo z
lékaøù (z Prahy a okolí) chu pøiloit ruku k dílu, pøihlate se.
Dìkuji.

Zpráva o èinnosti brnìnské
poboèky Sisyfa v r. 1999

Dne 3. 1. 1999 absolvoval doc. Mornstein pøednáku pro støedokolskou mláde v rámci vzdìlávání a popularizaèní akce, kterou
organizují pravidelnì brnìntí fyzikové na Cikháji. Tentokrát vznikl
dojem, e jetì není ve ztraceno - ve smyslu pøíklonu mládee k
postmodernímu mylení a pavìdì. Tìko øíci, zda to zpùsobil nií
vìk úèastníkù èi jejich pøírodovìdná orientace. Pravdìpodobnì
obojí.
Ve zprávì za r. 1998 jsme neuvedli, e se prof. J. marda
zabývá soustavnì popularizací vìdy a èásteènì i kritikou medicínské pseudovìdy v rámci své èinnosti pro Kulturní a osvìtové
støedisko mìsta Brna. Navrhl a realizoval celoroèní cyklus pøednáek Moderní medicína v Brnì. Pøednáejí v nìm èelní pøedstavitelé pracovi Lékaøské fakulty a dalích významných zdravotnických
pracovi v Brnì, a to z výsostnì vìdeckého hlediska o nejmodernìjích výbojích v rùzných oblastech medicíny.
Publikaèní èinnost se uskuteèòovala na stránkách univerzitního
tisku, i jinde, vèetnì Internetu. Podaøilo se vydat významnou kniní
publikaci Utopený Archimedes V. Mornsteina - viz samostatnou
recenzi. Skuteèností ale je, e se pùvodní ambiciózní publikaèní
plány brnìnské poboèky, v podstatì závislé na sponzorských pøíspìvcích, naplnit nepodaøilo (napø. vydání sborníku pøednáek).
Dva roky práce poboèky vak ukázaly, e má smysl pokraèovat
dál - dál tlaèit do kopce onen Sisyfùv balvan. I pøes despekt tìch,
kteøí nepochopili, e s plevelem je nutno bojovat, i kdy jej zcela
vyhubit nelze.
Vojtìch Mornstein

Brnìnská poboèka se v r. 1999 dále konstituovala, zpevòovala a
roziøovala své aktivity. Výbor pracoval ve stejném sloení jako v
r. 1998.
Na pùdì Lékaøské fakulty MU byly pøedneseny ètyøi pøednáky s
navazujícími diskusemi:
Psychologie, parapsychologie a mystika, pøedn. prof. PhDr.
Mojmír Svoboda, CSc.,
Homeopatie jako typická metoda alternativní medicíny, prof.
MUDr. Jiøí Heøt, DrSc.,
O postmodernismu a fyzice, prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
Jsou-li tam áby taky? (aneb Co je ivot a je také mimo
zemi?), ing. Jan Kuèera.
Jetì v r. 1999 byly patrny dozvuky aktivizujícího Provolání
výboru k brnìnským èlenùm Sisyfa. Toto provolání vyvolalo alergickou reakci pavìdeckých i vìdeckých odpùrcù Sisyfa, vèetnì
nìkterých èlenù redakèní rady Vesmíru, a spustilo neplodnou a
mnohdy dehonestující diskusi na Internetu.
Jiná aktivita výboru - pokus o získání sponzorských prostøedkù
pro èinnost brnìnské poboèky, se zatím minula jakýmkoliv úèinkem. Sisyfos je zøejmì pro pragmaticky uvaující sponzory nezajímavý.

9. konference ECSO
v Maastrichtu
Ve dnech 17. - 19. záøí 1999 se uskuteènila ji 9. konference
ECSO (European Council of Skeptical Organizations) v holandském Maastrichtu. Konference byla tentokrát vìnována nejrùznìjím tématùm skeptického zájmu, ale v popøedí byly pøednáky,
které hledaly cesty, jak argumentovat v diskusích se zastánci
paranormálních postojù a hlavnì jak dál postupovat pøi vzdìlávání
veøejnosti a mládee smìrem ke kritickému mylení.
Konference se zúèastnilo 160 osob, zhruba polovina ze zemí
Beneluxu, polovina z rùzných státù Evropy a nìkolik z Kanady,
Oceánie a USA. Pøítomen byl i prof. Kurz, zakladatel skeptického
hnutí, který ve své pøednáce dokumentoval, e se paranormální
mylení ve spoleènosti stále íøí a organizuje. Poukázal na skuteènost, e zejména v Evropì jsou iracionální tendence prosazovány
i v rámci celoevropských orgánù. Vzhledem k tomu, e jde o
problém globální, doporuèoval zamìøit nae pùsobení právì na
politické mezinárodní instituce.
Struènì o nìkterých zajímavých pøednákách: H. de Tollenaire
zjistil, e mezi ezoterickými a pseudovìdeckými tendencemi lze
najít také antisemitismus a doporuèoval rozliovat mezi starým
náboenským antijudaismem a dnením rasistickým antisemitismem. R. Nanninga analyzoval nìkolik nových sekt a jejich nebezpeèný brainwashing. W. Betz referoval o Zprávì evropské komise
pro nekonvenèní medicínu, nazvané Cost Action B4, ve které
pøevládli zastánci nekonvenèních metod v medicínì a která doporuèuje Evropské komisi podporovat tyto metody výzkumnými granty
a zakládáním specializovaných pracovi. G. ter Riet mluvil o
placebovém efektu, jak je stále nedostateènì v medicínì zdùrazòován a na pøíkladech ukazoval jeho mohutnost. O vyhlídkách
skepticismu a jeho úkolech pro 21. století mluvil W. Spencer.
Velice podnìtný byl referát J. P. van Bendegema: vyloil argumentaèní teorii a ukázal, e v diskusích se zastánci pseudovìdy je
nutno opustit vìdecky pøesnou argumentaci a pøizpùsobit se stylu

l. celostátní konference
ÈKS Sisyfos
Dne 21. ledna 2000 se uskuteènila první konference Èeského
klubu skeptikù Sisyfos, uspoøádáná v Praze ve spolupráci s Tisko-
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Jiøí Heøt

protivníka a tím získat na pøesvìdèivosti. M. Polidoro pøedvedl na konkrétních pøíkladech senzibilù typu Gellera,
e pøi odhalování jejich trikù je nutno
European Council
pouívat velmi nároèných metod, vdy
of Skeptical
s pomocí eskamotéra. Ch. French mluOrganisations
vil o pøístupu britských médií k paranormálním jevùm. Nepøekvapilo, e
situace v Británii se v podstatì nelií
od èeské. M. O´Leary referoval o stoupajícím iracionálním odporu
proti geneticky upraveným potravinám a vyvracel argumenty ekologù. G. Aldinger se zabýval èínskou sektou Feng Shui a jejím
potlaèením v Èínì. H. Broch doporuèil jako vhodnou metodu výuky
ke kritickému mylení tzv. zetetiku, to znamená povìøit studenty
provádìním experimentù, které testují hypotézy, vycházející z paranormálních pøedstav. Tento zpùsob je velice efektivní, protoe
studenti sami na konkrétních pøípadech zjistí, e pseudovìdecké
hypotézy i jejich východiska jsou mylná, a u jde o proutkaøení,
chùzi po ohni, magické léèení a pod.
V rámci konference se uskuteènila schùze pøedsednictva ECSO,
kde byla podána zpráva o èinnosti skeptických evropských organizací. V souèasné dobì jsou silné skeptické organizace v Nìmecku
(1000 èlenù), Itálii (1500), panìlsku, Norsku (700), védsku (500),
Finsku (1100), Holandsku (400), Británii a Belgii, z východoevropských zemích jsou skeptické kluby jen v Maïarsku a Bulharsku.
Novì byly do rámce ECSO na konferenci pøijati i skeptikové dántí
a sloventí. Aktivita tìchto klubù je podobná èinnosti Sisyfa, organizují pravidelné cykly pøednáek, celostátní výroèní konference,
ale zabývají se také experimentálním zkoumáním nìkterých paranormálních metod a vydávají èasopisy s irokou publicitou.
Dùleitou informací bylo, e v Rossdorfu v Nìmecku bylo s
pomocí CSICOP zøízeno výzkumné a informaèní centrum Zentrum
für Wissenschaft und kritisches Denken, které nabídlo pomoc vem
èlenským organizacím pøi shánìní skeptické literatury. Na schùzi
byla také definitivnì pøijata kandidatura Prahy a Sisyfa na uspoøádání 10. evropské konference v r. 2001.

ECSO

vým odborem Kanceláøe Akademie vìd ÈR. Cílem konference bylo
seznámit irí publikum s naím klubem, jeho programem a jeho
èinností. Nechtìli jsme se proto omezit jen na analýzu jednoho
vybraného z èetných sporných fenomenù, ale snaili jsme se
podat co nejúplnìjí pøehled naich aktivit a také pøedstavit veøejnosti èleny pøedsednictva klubu. Kromì tøí pozvaných hostù byli
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vichni ostatní pøednáející èleny vedení klubu.
Program konference byl rozèlìnìn do ètyø blokù:
První blok byl vìnován informacím o skeptickém hnutí.
V úvodním referátu podal J. Grygar pøehlednì celou historii
klubu Sisyfos, od jeho nesmìlých poèátkù pøed pìti lety k dnenímu stabilnímu uskupení s jasným programem. Vysvìtlil, jaké
dùvody vedly pìt zakladatelù k zorganizování klubu, s jakými
potíemi se klub v prùbìhu pìti let setkával a také jakých dosáhl
úspìchù.
Referát dr. Heøta mìl obdobný charakter, informoval o dnes u
irokém skeptickém hnutí ve svìtì, zaloeném pøed 25 lety P.
Kurzem v USA, o svìtové organizaci CSICOP a evropské
ECSO i o rychlém vzniku skeptických klubù témìø ve vech
státech Evropy. Zdùraznil, e
se vechny uvedené skeptické organizace vèetnì naí
omezují na analýzu sporných
jevù v oblasti vìdy a praxe,
a e nezasahují do sféry politické ani náboenské.
Tøetí referát o zaloení a
èinnosti brnìnské skupiny
skeptikù mìl V. Mornstein.
Klub pøekvapuje rychlým rùstem svých èlenù, pøedevím
z øad univerzitních, vysokou
aktivitou a zájmem, který mu
vìnuje veøejnost, studenti i
média.
Posledním z úvodní ètveøice byl pozvaný P. Jirkù, který vysvìtlil posluchaèùm obsah
termínù logika a racionalita,
jejich pochopení je základem
pro filozofii skeptického hnutí. Svou pøednáku doplnil zajímavými
pøíklady.
Druhý blok se zabýval Spornými jevy z hlediska fyziky.
A. Ryska pøednesl referát obecného charakteru, pøipravený prof.
Pátým, který se zabýval metodami fyzikálního mylení a zamýlel se nad kontrastem mezi obrovskými úspìchy moderní fyziky a
nad jejím nepochopením se strany vìtiny spoleènosti, mylnou
interpretací a zneuíváním tìchto poznatkù.
Významnou, po odborné stránce ale nároènou pøednáku o
kvantové fyzice mìl L. Pekárek. Ve zkratce, srozumitelnì se mu
podaøilo vysvìtlit moderní, kvantové paradigma dnení fyziky, a
ukázal, jak mylnì chápou dualitu hmoty a vlnìní i mnozí intelektuálové, jak bystøe se tìchto tìko pochopitelných principù chápou a
jak kvantovou fyziku zneuívají léèitelé a hlasatelé paranormálních jevù. Mne zaujalo, e dnes ta slavná kvantová teleportace
teoreticky snad nevyluèuje souèasné dìní na rùzných místech, ale
obì místa musí být spojena pøirozenì, elektromagnetickým pøenosem.
Bez astrologie se samozøejmì nemùe dneek obejít. J. Grygar ukázal na sérii pøíkladù, s jakou pravidelností a zákonitostí
selhávají vechny výklady i pøedpovìdi astrologù, a s jakou samozøejmostí a drzostí jsou podobné astrologické bludy nadále vyhlaovány a také propagovány v naich médiích.
V odpoledním tøetím bloku alternativní medicína vysvìtlil
nejprve J. Bure, e alternativa je pøirozenou souèástí medicíny, e práce lékaøe je vlastnì neustálým rozhodováním mezi
rùznými léèebnými alternativami. Alternativní medicína vak ve
skuteènosti ádnou racionální alternativou není, tímto termínem jen
maskuje neschopnost vysvìtlit pøíèiny chorob a nalézt skuteènì
úèinnou terapii.
Ostrou, ale zcela objektivní a vysoce aktuální kritiku Vollovy
elektroakupunktury na základì rozboru literatury pøednesl J. Hnízdil.
Podaøilo se mu získat i od výrobcù èeských pøístrojù pro akupunkturu vyjádøení, e vùbec netuili, k jakému úèelu tento pøístroj
lékaøi zneuívají. Ohromil neznalé posluchaèe zprávou, e tato
absurdní metoda je iroce pouívána naimi lékaøi a dokonce
pìstována È. akupunkturistickou spoleèností v rámci È. lékaøské
spoleènosti J. E. Purkynì.
Jaké má vlastní praktické zkuenosti s léèiteli, ukázal na tøech
zajímavých pøípadech P. Leme.
Poslední, neménì zajímavý byl poslední referát V. Mornsteina,
který zjioval v anketì postoje studentù k alternativní medicínì. Nepøekvapil iroký rozptyl názorù na jednotlivé metody alternativní medicíny mezi studenty 1. roèníku. Velice zneklidòující je ale
zjitìní, e v podstatì stejnì neujasnìné a zmatené názory mají
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studenti 5. roèníku. Zøejmì se o této iroké léèebné (léèitelské)
oblasti pøi studiu nedozví nic a do praxe mnozí odcházejí bezbranní nebo s pøesvìdèením, e jde o metody úèinné a tøeba s
úmyslem pouívat je. Prosadit alespoò informace o tìchto metodách do studijních osnov je podle doc. Mornsteina nesnadné pro
rozporné postoje uèitelù (!!).
V posledním bloku, nazvaném Rùzné, vystoupil nejprve R.
Líèeník, student Lékaøské fakulty z Olomouce. Jeho referát, pohled studenta na alternativní medicínu, byl jakýmsi kontrapunktem k referátu doc. Mornsteina. Studenti na olomoucké fakultì
vytvoøili malou skeptickou skupinku, pracující ve Spolku medikù v
rámci studentské vìdecké aktivity. Spolek medikù je v tomto
ohledu velice aktivní, ale náznaky
toho, e by i uèitelé podpoøili
skeptické mylenky, v Olomouci na rozdíl od Brna nejsou.
Skvìlá podle názoru mého i
posluchaèù byla pøednáka V.
Noskové, vìnovaná paranormálnímu svìtu èeských médií. Vìcnì, ale kriticky a ostøe
zanalyzovala situaci v naí
mediální oblasti na základì
vlastní dlouholeté zkuenosti
v rùzných patrech urnalistiky vèetnì bulváru a pøesnì
vystihla motivace naich novináøù a redaktorù k íøení
paranormálních bludù.
Podobnou kritickou analýzu, tentokrát svìta Internetu, podal P. Vachtl, který
dlouhá léta je fanatickým
uivatelem, organizátorem
i publicistou v tomto médiu. Pøesnì vystihl obrovský potenciál
Internetu pøi íøení informací, ale i dezinformací a upozornil na
nebezpeèí, skrytá v irokém a nekontrolovatelném pøístupu kadého k síti. Pøedvedl také vlastním experimentem, jak snadno lze do
sítì vpustit zjevnì mylnou informaci, které je pøesto mnohými
ètenáøi uvìøeno.
Poslední podveèerní perlièkou byla pøednáka O. Kracíkové
která upozornila na psychologické triky arlatánù a na simplexní
a zafixované spektrum citátù, frází a hesel, která jsou pouívána a
neustále omílána v paranormálních textech. Vyzvala vechny pøítomné - a èiní tak i dnes mým prostøednictvím - ke sbírání
podobných krásnì úsmìvných, ale i nebezpeèných memù s prosbou, aby byly zaslány na její adresu.
Vím, e hodnocení konference by mìl provést nezainteresovaný
posluchaè, ale dovolím si pøestoupit toto pravidlo. Konferenci povauji za ná mimoøádný úspìch. Po organizaèní stránce se musíme
omluvit jen za jeden nedostatek, za to, e jsme museli z objektivních dùvodù na poslední chvíli zmìnit místo i datum poøádání
konference. Tìm, kterým se oprava vèas nedostala ke sluchu, se
omlouváme. Jinak klaplo snad ve. Netuili jsem vùbec, zda posluchárnu naplníme nebo naopak nebude dostaèovat. Ukázalo se, e
byla naplnìna pøesnì po okraj zhruba 150 posluchaèi, a to a do
18.00 hod. Pøednáející plnì respektovali vymezenou dobu pro
referát, posluchaèi byli ukáznìní a bylo mono zahájit kadý blok
naprosto pøesnì, diskuse byla vìcná, na vysoké odborné úrovni a
ke støetu s pøednáejícím nedolo ani jednou. Jen referát V.
Noskové o médiích se zdál jednomu mladému novináøi pøíli kritický a zobecòující. Bohuel, realita plnì odpovídá referátu V. Noskové, který v plném znìní v tomto èísle otiskujeme. Jistì, jsou i jiní,
racionální a sluní, ale ti zøejmì píí do uplíku.
Potìitelné také bylo, e o nai konferenci projevilo zájem nejménì 10 novináøù, kteøí nìkteré pøednáky zachycovali a nahrávali
rozhovory s referujícími i pøedstaviteli naeho vedení. V dalích
dnech se v tisku, rozhlasu i televizi objevily z pøeváné vìtiny
pozitivní ohlasy. Vìøíme, e jsme se pøedstavili jako klub nedogmatických kritikù rùzných bludù, který u má své místo ve spoleènosti, a e získáme dalí pøíznivce i èleny.
Snaíme se nyní vechny referáty získat v písemné formì a
pøipravit je k publikaci buï v samostatném sborníku nebo na
Internetu: http:/www.fi.muni.cz/sisyfos/.
A na úplný závìr velké podìkování Tiskovému odboru Kanceláøe AV ÈR, zejména paní Zuzanì Bukovské, která se obìtavì
vìnovala pøípravì a propagaci konference. Bez její pomoci by ani
zdaleka nebyla tak úspìná.
Jiøí Heøt
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Recenze
Vojtìch Mornstein:
Utopený Archimedes
 Malý výkladový slovník
Nae chudièká skeptická literatura se obohatila o významný a nevední
pøíspìvek, knihu doc. RNDr. V. Mornsteina, pøednosty Biofyzikálního ústavu brnìnské lékaøské fakulty, nazvanou Utopený Archimedes, kterou
vydala brnìnská Nadace Universitas Masarykiana v Edici Heureka v
minulém roce. Kniha témìø bibliofilská, na køídì a v plátnì, s barevnými
ilustracemi Aloise Mikulky, poetickými, magickými, lidovì naivními. Publikaci byla vìnována mimoøádná péèe, je pøiloen soupis literatury kritické
i témìø kompletní seznam literatury spekulativní, vylé u nás po r. 1989,
kniha obsahuje jmenný i vìcný rejstøík s podrobným vysvìtlením základních termínù paranormální literatury, výstinou pøedmluvu Miroslava Holuba, informace o autorech textu i ilustrací i anglické résumé. K posouzení
knihy pozval doc. Mornstein pìt recenzentù. U z tìchto fakt je zøejmé,
e jde o publikaci, která je chloubou brnìnské Masarykovy university.
Utopený Archimedes není mínìn jako vìdecké dílo, píe autor, ale
ani jako dílo populárnì-vìdecké nebo jen dokumentární. Mornstein chtìl
pøedevím nastavit zrcadlo tìm, kdo podlehli svodùm pavìdy a pokusit se
otevøít oèi alespoò nìkterým, kdo dosud nepodlehli neotøesitelné víøe v
bludy. Nemìla to být kniha truchlivá, ale slouící i obveselení mysli. To
se zdaøilo. Vzniklo kultivované, zcela originální dílo na pomezí vìdy a
beletrie. Místo dalí chvály uvádím jednu vìtu z pøedmluvy M. Holuba:
Pokládám za velké tìstí pro intelektuální úroveò èeského kniního trhu,
pøichází-li ve Vojtìchu Mornsteinovi vìdecký pracovník s oním morálním
zákonem v sobì, který se vìnuje boji s programovým topením Archimedù se systematickou pozorností a jen nejnutnìjím sarkasmem.
Kniha je rozèlenìna na ètyøi relativnì samostatné èásti. V úvodní,
Proè se utopil Archimedes informuje autor nejen o svém zámìru a
pramenech, ale vysvìtluje zejména historické, sociologické a psychologické pøíèiny vzestupu pseudovìdy a víry v paranormální jevy a zasvìcenì
vykládá, jakými metodami zastánci takových jevù pracují, jak zneuívají
médií a jaká rizika pøedstavují pro dùvìøivé pacienty.
Jádrem Utopeného archimeda je èást druhá, Malý alternativní slovník, ve kterém originálním zpùsobem Mornstein vykládá 150 hesel,
typických termínù paranormální sféry, poèínaje Alchymií a ivoty pøed-

Ukázky z Utopeného Archimeda
(Pøetitìno se souhlasem vydavatele.)
AURA
Pùvodnì název pro charakteristický psychický stav pøedcházející epileptickému záchvatu (grand mal). Dle klasických psychotronických výzkumù je to vak spíe nehmotná jemná substance èi emanace vznikající v
blízkosti ivých bytostí a pøíèící se dosud korektnímu fyzikálnímu popisu.
Souvislost aury s epilepsií takto dostává novou dimenzi. Velmi silnou a
barevnou auru mají zejména senzibilové a jiné psychicky výjimeèné osobnosti. Èást aury putuje spolu se svým zdrojem, èást se odtrhává a ulpívá
na rùzných pøedmìtech v podobì povlaku nebo jednotlivých chuchvalcù,
tak zvaných auroidù  termín zavádí autor. Má schopnost pronikat i
optikou fotografických aparátù a usazovat se ve fotografické emulzi. Aury
kladné a záporné mají pravdìpodobnì schopnost anihilace, pøemìòují se
pøitom v informaèní zápach. Dnes se aura uvádí èasto do souvislosti s
biopolem informaèním, bioplasmou a pod. Znaèné obliby dosáhlo zviditelòování aury pomocí Kirlianovy fotografie, kteréto svìtelné obrazy
vak vznikají i kolem pivního uzávìru, umístíme-li jej do vysokofrekvenèního elektromagnetického pole - viz pojednání o elektrických výbojích v
plynech, které lze nalézt v patøièné literatuøe.
ÈAKRY
Energetická centra a transformátory bioenergie. Je jich sedm a vyskytují se od podbøiku a po hlavu, pøi èem k hlavì se zvyuje jejich
spiritualita. Èakry se znázoròují jako trychtýøovitì stuktury komunikující s
okolím, pokud nejsou právì neprùchodné. Navenek se projevují víøivým
pohybem bioenergie, zvané v tìchto souvislostech prána, který lze zachytit pomocí kyvadélka poènuvího konat pohyb v pøíslueném smìru. Kyvadélko se nekývá, jsou-li èakry ucpané (tìko øíci èím, vzhledem k
neobyèejné pronikavosti kosmické energie èili bioenergie). Neprùchodnou
èakru je nutno profouknout pøívalem nìjaké vhodné energie vlastní èi cizí.
Nìkteré èakry jsou pravotoèivé a nìkteré levotoèivé a vechny spolu
komunikují prostøednictvím páteøe. Jako nejvhodnìjí anatomická struktura se k tomuto úèelu jeví míní kanálek, který je dutý od pozadí a k
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cházejícími konèe. Výklad hesel není suchou racionalistickou analýzou,
ale jemnì ironickou, místy vak a síravì sarkastickou, jindy zas úsmìvnou intelektuální interpretací pavìdeckých názorù. Kadé heslo je zpracováno v nìkolika vìtách a je peèlivì vybroueným klenotem s mnoha
facetami, citací, vìdeckou informací, dedukcí dovedenou ad absurdum,
hyperbolou nebo anekdotickou poznámkou. Ale posuïte sami, pod recenzí otiskujeme nìkolik pøíkladù.
Tøetí èástí knihy jsou dva vìcnì, kvalifikovanì zpracované èlánky,
analyzující fenomén UFO a koøeny homeopatie. Jeden z nich, hodnotící z
irího hlediska fenomén UFO a jeho odnoe, jsme pøetiskli ji do naeho
Zpravodaje v 1. a 2. èísle 1999.
Ètvrtým oddílem knihy je potom soubor recenzí deseti v ÈR vylých
knih, pøevánì ze sféry alternativní medicíny, z nich Mornstein vybírá
nejtypiètìjí, mylné a medicínsky a absurdní výroky a vìcnì je vyvrací.
Ironie je zde mírnìjí, kritika ale ostrá. Jednoznaènì vyslovil Mornstein
svùj názor v nadpisu tohoto oddílu:  nebo jejich jest království nebeské.
Od recenzenta se ovem oèekávají i kritické pøipomínky. Vidím jen
jednu, nepodstatnou: Ètyøi èásti knihy netvoøí zcela homogenní celek. Dva
èlánky, týkající se UFO a homeopatie, se ponìkud vymykají svou formou
i svým objektivním tónem z rámce ostatních èástí knihy. Je tu ale vìtí
problém, nikoli výtka: Kniha bude moná dìlat problémy laikùm a ètenáøùm, vzdìlaným jednostrannì. Ètenáø by musel mít znalosti z fyziky,
biologie, medicíny, historie, ale také by musel blíe znát metody alternativní medicíny a jiné pavìdecké systémy, aby porozumìl námitkám a
sarkasmùm doc. Mornsteina a aby plnì vychutnal zesmìnìní fantaskních metod a názorù. Autor sice vìdìl, e nelze psát jen pro intelektuály
- proto velice vhodnì doplnil knihu jak irokým seznamem literatury, tak
i dvìma rejstøíky -, ale pøesto bude èetba pro nìkteré ménì informované
ètenáøe záleitostí nároènou. Knize tedy asi porozumí a v plném rozsahu
ji ocení jen omezené vzdìlanìjí publikum, ale snad právì tam je knihy
nejvíce zapotøebí, protoe jistá èást akademické obce je pohotová zapomenout na vzdìlání a vzývat magii doby rudolfínské (Holub). Pøesto jsem
pøesvìdèen, e by mìla být k dispozici vude, ve vech knihkupectvích a
knihovnách i ve studovnách vysokých kol a e by po jejím prvním,
vzhledem k vypravení knihy omezeném nákladu, mìlo následovat vydání
dalí.
Jiøí Heøt
Knihu Utopený Archimedes je mono si objednat v knihkupectví
Atlantis, Rektorát MU, erotínovo nám. 9, 602 00 Brno.

hlavì a k nièemu jinému se stejnì nehodí. Nevíme zatím, co se stane,
dojde-li k pøepojení vzájemnì si odpovídajících èi dokonce neodpovídajících èaker dvou rùzných jedincù. Nepochybnì je pøedávána energie.
Pøedpokladem je ovem stejný smysl rotace komunikujících èaker, jinak
by s moná mohly vzájemnì ucpat nebo pokodit.
GAIA
Jedna ze stravitelnìjích postmodernistických koncepcí, která na základì patrnì v tìké chvilce formulovaných teoretických úvah nìkolika biologù, pøedevím pana Lovelocka, postuluje, e celá Zemì èi alespoò její
biosféra pøedstavují samojediný superorganismus, nadaný vlastní inteligencí. ivá bytost Gaia se od jiných ivých bytostí lií tím, e se dovede
obejít bez obcování se superbytostmi jiného pohlaví - alespoò se nám to
tak dosud jeví. Je té ovem moné, e objevení se èlovìka na povrchu
Gaie je prvním pøíznakem její sebeznièující degenerace a umdlévajícího
rozumu. Vzhledem k tomu, e pøevaující formou ivota na Zemi je
rostlinstvo, lze i Gaiu povaovat za rostlinu, na které ovem cizopasí i
elementy jiné. Koncepce Gaie nás zbavuje nutnosti pøemýlet nad významem evoluèních èinitelù, jako jsou mutace a pøirozený výbìr, èi nad
ekologií, nebo ve je pak øízeno jinak. Lze jen doufat, e imunitní systém
Gaie dokáe eliminovat ty sloky jejího organismu, které se ukazují jako
kodlivé, nebezpeèné a nefunkèní.
LEBKA KØIÁLOVÁ MAYSKÁ
Údajný kultovní pøedmìt vybrouený mayskými kneími v okurkové
sezónì jejich kultu. Z hlediska moderní alternativní vìdy se jedná o
pøedmìty pocházející nejspíe z Atlantidy, protoe Mayové nemìli ádné
diamantové brusky na brouení køiálu. Bylo to zjeveno jednomu z
badatelù, který je souèasnì majitelem lebky. Americká antropoloka dr.
Caldwellová rekonstruovala oblièej podle této lebky a zjistila, e patøí
osmnáctileté mongoloidní dívce, nejspíe nìjaké významné knìce. Jméno dívky z nepochopitelných dùvodù oznámeno nebylo. V této souvislosti
si dovoluji oznámit, e dle mých mìøení je výsledkem rekonstrukce oblièeje podle lebky kostlivce z Praského orloje tváø osmatøicetiletého èernocha z Utahu, co je fakt, který si zasluhuje mimoøádné pozornosti.
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Z naeho pohledu
Ministerstvo zdravotnictví
u nevzdìlává lékaøe v ALTMED
V naí èeské medicínì se absurdita, iracionalita a duchovno
zabydlily. Ve vìdeckých kruzích není pochyb o tom, e pøeváná
vìtina metod tzv. alternativní medicíny (AM) odporuje vìdeckým
poznatkùm a e jsou specificky neúèinné. Takto jsou studenti
informováni na lékaøských fakultách v zahranièí, napø. v USA a v
Anglii. V Nìmecku mají dokonce podle rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví fakulty povinnost objektivnì informovat studenty o
tìchto metodách. U nás je to jiné. Jsou lékaøské fakulty (HrKr), na
kterých se AM vyuèuje, a také na farmaceutických fakultách pøednáejí napø. homeopati svou vìdu. I v postgraduálních kursech
pro lékaøe probíhalo donedávna podobné vzdìlávání. Do konce
minulého roku se v praském IDVPZ (Institut pro dalí vzdìlávání
pracovníkù ve zdravotnictví) pøednáela homeopatie a existovala
pro ni dokonce samostatná subkatedra. Teprve zásah ministra I.
Davida ukonèil tuto bohulibou èinnost. Také v analogickém ústavu
Ministerstva zdravotnictví, v IDVPZ v Brnì, se pøednáela nejen
homeopatie, ale i EAV, elektropunktura podle Volla, zcela nesmyslná metoda, kdy údajnì lze napø. mìøením elektrického odporu na
palci nohy urèit chorobu vnitøních orgánù a z krabice zatavených
sklenìných ampulek, které drí pacient v ruce, vybrat vhodné
homeopatikum (kurs 004/244). V kursu aromaterapie (006/244) se
potom lékaøi vzdìlávali ve výbìru vhodných léèebných vùní a ve
zvládnutí receptury esenciálních olejù. Pochváleno budi ministerstvo. Také øeditel IDVPZ v Brnì, MUDR. Petr Svaèina, nás asi
chtìl potìit sdìlením, e v letoním roce výuku alternativní medicíny ukonèil. Zaèátek lepích èasù? Bohuel ne, pøijdou horí:
Èeská akupunkturistická spoleènost ohlásila pro r. 2000, ve dnech
16. - 19. 3., semináø Nové poznatky v Aurikuloterapii. Hádejte, kdo
je organizátorem? Jistì, IDVPZ v Brnì.
AP

Science or else?
Ve dnech 19. - 31. ledna 1999 uspoøádala Akademie vìd ÈR ve
spolupráci s Eidgenossische Technische Hochschule Zuerich zajímavé kolokvium za úèasti deseti zástupcù z kadé zemì, z Èeska
a výcarska, jeho cílem bylo prodiskutovat monost obrany vìdy
pøed iracionalitou. Na programu byly tøi tématické celky: Metodologie výzkumu a validita vìdeckého poznání, Redukcionismus a jeho
alternativy a Vìda a spoleènost. Z naeho klubu byli k diskusi
pøizváni dr. Grygar a dr. Heøt. Jednání nevedlo ke konkrétním
výsledkùm, ale potvrdilo nutnost hledat cesty, jak se vyrovnat se
ztrátou prestie vìdy. Zjistili jsme vak, e existují výrazné rozdíly
v chápání nebezpeèí íøení iracionality mezi naimi a výcarskými
vìdci a také mezi vìdci a filosofy. Bohuel se to potvrdilo i pøi
opakování kolokvia v listopadu 1999, které bylo vìnováno projednání Deklarace o vìdì a vyuití vìdeckých poznatkù, vzelé z
jednání Svìtové konference o vìdì v Budapeti v èervenci 1999.
výcartí vìdci a filozofové, ve shodì s Deklarací, vøele doporuèovali peèlivì uchovávat a podporovat domorodé poznání (indigenous knowledge) vèetnì léèitelských metod. V úasu jsme napø.
vyslechli nadenou pøednáku o antroposofii, genialitì Steinerovì
a mystických vlastnostech jmelí. Dalo by se jistì protestovat, e
Steiner nebyl zrovna domorodcem a na stùl poloit kilogramy
argumentù proti evidentní mylnosti jeho názorù a mnohých metod
alternativní medicíny, ale vìcná diskuse se nekonala a byli jsme
zjevnì v meninì. Ano, pøesvìdèovat veøejnost o významu vìdy a
racionality bude nesmírnì obtíné, jestlie postmoderní vlna zavalí
vedle filozofie i vìdce a vìdu. Prof. Zahradník, president ÈAV,
chce pøesto jetì v této diskusi na mezinárodní úrovni pokraèovat
a pokusit se do ní prosadit racionální mylení a hledat nadále
cesty, jak proti protivìdeckým názorùm ve vìdì a veøejnosti vystupovat. Pro ná klub je cenné vìdomí, e AV ÈR má stejné cíle
jako my a e uznává ná klub jako svého partnera.
JH

Nová fyzika
Zajímavý èlánek uveøejnil D. Voss v èasopise Science 284, 12524, 1999, pod názvem: Nová fyzika nala svùj pøístav na patentním
úøadì. Autor referuje o tuctech nových patentù z poslední doby,
které byly udìleny zaøízením, která jsou zaloena na principech
zcela cizích vìdì, jako je napø. exotická nukleární fyzika, princip
perpetuum mobile nebo psychické síly. Patentní úøad USA, Patent
Office, který byl kdysi povaován za pevnou bariéru proti pseudo-
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vìdeckým tvrzením a zaøízením, se hroutí pod dnením rekordním
pøívalem ádostí o patenty v dùsledku nedostatku kvalifikovaných
odborníkù. Mnozí z inspektorù dokonce jsou sami stoupenci paranormálních názorù. Výsledkem je, e se o takových nesmyslných
patentech u píe jako o racionálních i v èasopisech i kniních
publikacích. Jak se dalo èekat, po publikování Vossova èlánku se
øada dritelù tìchto patentù ozvala a ostøe jeho èlánek odmítla.
K. Frazier

Vìda a kreacionismus
V USA je stále velice ivým problém evoluce, Darwinismus versus
kreacionismus. Avak na rozdíl od Èeské republiky, kde neexistuje
ani jediná moderní uèebnice evoluce nebo oficiální stanovisko vìdeckých spoleèností, americká Národní akademie vìd vydala v r.
l999 nové vydání publikace Science and Creationism: A View from
the National Academy, a Teaching about Evolution and the Nature
of Science. Knihy jsou urèeny pro uèitele, vychovatele i politiky a
obsahují nejen základní evoluèní téze, ale i poslední vìdecké poznatky z oblasti evoluèní vìdy vèetnì odmítnutí nového kreacionistického hnutí, Intelliigent design. Zastánci tohoto hnutí, pøeloitelného
nejspíe jako Tvoøivá inteligence, se na rozdíl od pøedchozích
forem kreacionismu snaí hledat vìdecké argumenty pro odmítnutí
evoluce. Jedním z nich je teorie velkého tøesku a specifické nastavení 12 základních fyzikálních konstant, které umonily existenci
ivota. To nemohlo vzniknout náhodnì, ale jen zásahem transcendentálního Tvùrce. Dalím argumentem je názor, e molekulární
struktury, jako je DNA nebo sloité molekulární procesy probíhající
pøi sráení krve, tvoøí zcela neredukovatelný komplexní dìj, který lze
vysvìtlit jen tak, e vechny procesy probíhají souèasnì. Z toho
údajnì logicky plyne, e výklad tìchto procesù jako postupný evoluèní proces je nepøijatelný. V knize jsou tyto argumenty vyvráceny.
Kniha, pøístupná i neodborníkùm, obsahuje základní informace o
vzniku vesmíru a zemì, dùkazy pro biologickou evoluci s údaji z
paleontologie, srovnávací anatomie, biogeografie, embryoglogie i
molekulární biologie. Pøipojen dodatek s odpovìïmi na nejèastìjí
dotazy. 35 stránkový výtah je dostupný i naim ètenáøùm na webu:
http://books.
.nap.edu/html.creationism/.
Skept. Inq.
5/23,1999

Kreacionistické dùkazy
V zápìtí po ostudném zruení výuky evoluce v Kansasu Výborem
pro vìdeckou výchovu publikoval Berkeleyský profesor práv Philip
E. Johnson, jeden z nejznámìjích kritikù evoluce (Jeho kniha Spor
o Darwina vyla èesky v r. 1996 v nakl. Návrat domù.), èlánek ve
Wall Street Journal (16. srpna 1999) pod názvem The Church of
Darwin. V nìm pøinesl zprávu, e podle významného èínského
paleontologa nejsou recentní fosilní nálezy z Èíny konsistentní s
Darwinovou teorií evoluce. Fyzik David E. Thomas, president spoleènosti New Mexicans for Science and Reason, si chtìl toto tvrzení
ovìøit a poádal prof. Johnsona o sdìlení, který èínský paleontolog
a kde publikoval èlánky, ve kterých popisuje uvedené fosilní nálezy.
Johnson odpovìdìl, e dr. Thomasovi jméno èínského vìdce nesdìlí, protoe mu nechce zpùsobit nepøíjemnosti. Mimo to uvedl, e
tento èínský vìdec jetì nic nepublikoval v angliètinì. Kdy jsem
to slyel, spadla mi èelist, prohlásil Thomas, nìco takového je
moné v politice, ale ne ve vìdì. Johnson svým èlánkem v prestiním Wall Street Journal vytvoøil z nièeho, bez uvedení literatury a
bez uvedení jména èínského vìdce autoritu, na kterou se u
odvolávají dalí kreacionistické èlánky. Tvrzení èínského vìdce
pokládají za dalí dùkaz vìdecké opozice proti Darwinovi.
Skept. Inq. 6/23,1999
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Z druhého bøehu
Blíí se duben, doba, kdy je kadoroènì poøádán veletrh Harmonie. Pøináí nezapomenutelné záitky. Ing. O. Kracíková u
své dojmy pøedeslala ve fejetonu. Na této stránce vypisujeme nìkteré èásti pøednáek, proslovených v rámci Harmonie 1999 a
také popisy nìkterých pøístrojù a metod, jak ve zachytil a vidìl dr. S. Libovický, kterému za zaslání vech materiálù velice
dìkujeme.

Z pøednáek na konferenci
Harmonie 1999

a co tam uvidíte a pøeètete v letácích

P. Nyvegura: Je lidská due skuteènì omezena
na nervový systém?

Energeticky vyzaøující léèivé obrazy výtvarnice Jany Sedlmajerové pùsobí blahodárnì na Vá organismus. Lze z nich jak èerpat
novou energii, tak i relaxovat nebo pøi nich cvièit. Budou na Vás
vyzaøovat tak, jak Vy sami potøebujete, staèí pouze být v místnosti,
kde visí.

Indický model psychologie vychází z pojetí ètyø tìl. První tìlo se
nazývá DIVÁTMÁ. To se soustøedí pouze ve støedu prsou a je to, co je
v Bibli nazýváno Obrazem boím. Zde v této oblasti spoèívá Obraz èirého
absolutna, do kterého se èlovìk duchovním úsilím a zejména Milostí Boí
mùe probudit a kde se mùe zpøítomnit s Boí pøítomností. Je to
Nejhlubí tajemství lidské existence, take ani samotná indická písma o
tom mnoho nehovoøí. Jenom spíe hovoøí o tom, e je nevyjádøitelné,
neuchopitelné, e to není ani Jedno ani Dvojí a e je to Nejniternìjí
Tajemství, ze kterého vyvìrá vekerý ná ivot, ze kterého vyvìrá vekerá Prána nebo - øeknìme - Kosmická Energie. Druhé tìlo je tak zvané
Tìlo Velké Pøíèiny, rovnì velmi obtínì uchopitelné, nebo v tomto tìle
se nacházejí prazáklady naich Karmanových sil, prazáklady Prvorozvinutí
struktur lidské due. Zde se Karmanová Energie a vùbec vekerá Prána
stává èirou, zatímco DIVÁTMÁ pouze pulznì jakoby nepulzuje, je neuchopitelná skrze Tìlo velké pøíèiny - se stává Pùsobící a napomáhá
rozvíjet lidskou dui.
V Tìle velké pøíèiny se mohou nacházet nejobtínìjí prapøíèiny nìkterých naich nemocí. Paklie tyto poruchy jsou dány u v Tìle velké
pøíèiny, je velmi obtíné je øeit a pomáhají na nì pouze najrazantnìjí
metody karmajógy, spojené s dùkladnými znalostní naí astrologie.

Ing. V. Baant, pøedseda Èeské psychoenergetické
spoleènosti: Due a její léèivé síly.
(Z ohýbání lièek Uri Gellerem plyne:) Kdy se takhle dá ovlivnit
normální materiál klasický, proè by se nemohlo takhle ovlivnit tìlo?
Protoe jako prakticky docházíme k tomu, e jako to léèitelství patøí do
takzvaných psychických jevù. Ty psychické jevy - jak to charakterizoval
profesor Jahn, jedná se o jevy, kde dochází k pøesunu informací a
energie za pùsobení vìdomí zpùsobem, který není schopna souèasná
vìda vysvìtlit. Z toho je tøeba vycházet, ponìvad myslím si, e právì to
léèitelství duchovní je na tomto zaloený. Ponìvad tam prakticky ten
léèitel, to znamená ten, který funguje jako ten - jako prostøedník, myslím,
- se dostal do toho stavu trochu jinèího ne ten - do tìch jiných úrovní
vìdomí. Nejenom, e tak se dostává sám, ale pøesnì tak do toho pøevádí
toho pacienta. A vlastnì tam dochází k propojení, take ten léèebný
proces probíhá úplnì jiným zpùsobem, ne jako tím klasickým, kdy do
toho je zapojeno plné vìdomí toho nemocného èlovìka. To znamená
pøedevím mylení a mylenky Víte, tøeba pan dr. Pekárek øíkal této
léèitelce: Tady by bylo potøeba pøidat energii, tady by bylo tøeba ubrat
energii. To byla zkuenost. A ta léèitelka neøekla nic. Ta do toho vìdomì
nevstupovala, jenom pùsobila, a výsledek byl tento, jak vidíte. To znamená, e za tohoto zpùsobu jako pùsobení, to znamená, kdy do toho ta
léèitelka nevstupovala vìdomì, ale automaticky, tak tam kde bylo tøeba
energii pøidat, tak tam byla pøidaná, kde bylo tøeba energii ubrat, tam byla
ubraná. To znamená skuteènì, tenhle ten zpùsob harmonizování.

Miroslav Marálek, fyzik: Dobrozdání autora
kosmologické teorie k velkoploným léèivým obrazùm
pana Juháse
Slova a èásteènì i èiny lidí roztáèí obìh energie v okruhu, který má
dvì èásti. Èást pod vlivem lidí vnáí podnìty, které jsou výsledkem
izolované existence pozemských bytostí. Èást s pøevahou rychlých energií
vnáí integritu a tak se obì èásti okruhu vzájemnì oivují a vedou mezi
sebou dialog asi jak mu a ena. Slovo a èásteènì i èiny stanovují chod
kosmických energií, který se v dalím pokraèování zpravidla neobejde
bez pøeslechu. Ten se citlivému èlovìku jeví jako pøipomínky, inspirace
víceménì opìt ve formì slov, na která reaguje dalími slovy, dokud mu
slova staèí. Kdy slova dojdou, pøetlak energií vyvolává vize Skuteèný
svìt kosmických energií je více ne ètyørozmìrný, avak vzniká z pøíspìvkù, které se dobøe vejdou na plochu. Mandala je dokonce jednorozmìrné
sdìlení, v jakém poøadí se jednotlivé kategorie kosmických sil zapojují do
tvoøení.
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Energetické léèivé obrazy

Nabídka Ateliéru GA/MO
Psychosomatická artterapie ve své praxi vyuívá energetickoinformaèní pùsobení resonanèními stimulátory GA/MO, chránìných
u Úøadu pro prùmyslové vlastnictví. Tak jako nerosty nesou v sobì
informaèní pamì Vesmíru, stejnì tak resonanèní stimulátory GA/
MO nesou v sobì informaci zdraví.

ivotní energie Èchi-kung
Mistr Èchi-kungu je schopen vstupovat do telepatického kontaktu
nejen s lidmi, zvíøaty a rostlinami, ale i s jednotlivými èástmi ivých
organismù. Tzn., e je schopen vidìt dovnitø bunìk, orgánù, tìla.
Umí dokonce stanovit diagnózu i na dálku. Je jasnovidný a jasnoslyný, ovládá práci s bioenergií, umí pomocí této energie léèit.
José Silva tedy neobjevil nic nového - staøí Èíòané znali tajemství
harmonicky synchronizovaných mozkových hemisfér a hladiny alfa
ji pøed 4000 lety. Díky tomu je jejich systém mnohem dokonalejí.

Z Bionovin
Jakmile se semeno dostane do pùdy, chopí se jej ivel tepla,
vody a pùdního vzduchu . Vzniká chaos, obsah semene se
podobá primì materii. Do nastálého chaosu mohou pùsobit formující kosmické síly. Proto je dùleité, abychom osivo vyseli ve
vhodný okamik za pøíznivé konstelace. Kdo chce získat speciální
osivo, mìl by sledovat siderický rytmus Mìsíce, tedy jeho prùchod
zvìrokruhem. Je tøeba meditativnì se podle goethenistické metody
vít do vlastností charakterizujících kvalitu jednotlivých znamení
zvìrokruhu.

Depolar, pøednáka pana Sylvara
Ten Depolar je zvlátní tím, e je smìsí duchovní a elektrické
energie. Duchovní sloku fyzika vyluèuje. Naopak elektrická sloka
se povauje vude jako negativní. Depolar tím, e se pøipojí na
dlouhý vodiè nebo na radiátor, vytváøí obvod pozitivní energie.
Jako byste prosvìtlili místnost svìtlem, které nevidíte. Mnoho senzibilù je vidí, vidí auru kolem tìla, vidí záøení tvarù. Ale vichni
jsou zatím bez informací. Já se domnívám, e bìhem pár let v
Èechách se bude zvyovat poèet lidí, kteøí budou nejen oèima
vidìt g hlasy, pocity .

M. Dubský: Léèení energiemi vhodných kamenù - leták
Krystalický øád je tvar veho ivota. Podstata a krystalù je
vytvoøení a udrování organizace. Skupiny pevných látek - od
skály, døeva a vody a ke svalùm, kostem a genùm, vechny se
mohou popsat jako krystaly. Vechny hladiny tvoøení od Galaxií k
lidem a atomùm atd., se mohou uvaovat jako organizovaná inteligence, která je v pøírodì vysoce krystalická. Inteligence lidská
mozková má jako svùj protiklad inteligenci energetickou neverbální, kterou má celá pøíroda.

Egely Wheel
Tento malý, snadno ovladatelný pøístroj mùete pouívat, abyste
objektivnì mìøili vlastní ivotní energii . Lidé s výjimeènými schopnostmi a s velmi vysokou hodnotou kvocientu vitality (VQ) dokáou roztoèit kolo pøístroje i ze vzdálenosti nìkolika desítek centimetrù.
Pro tyto jedince staèí vystøelit z prstù energii smìrem k pøístroji.
Efekty byl objeveny empiricky a fyzické základy jetì nejsou zcela
vysvìtleny. Pøedpokládá se, e ivá hmota je schopna nìjakým
záhadným zpùsobem produkovat magnetické monopoly.
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!

Upozornìní èlenùm Sisyfa
Vìda kontra iracionalita
Program dalích veèerù 5. cyklu pøednáek v budovì Kanceláøe
AV ÈR v Praze, Národní tø. 3, místnost è. 206, vdy tøetí ètvrtek
v mìsíci, od 17.00 hod:
17. února 2000: Keltové v Èechách - Z pohledu archeologa
(PhDr. Petr Drda) a Pravda a mýty (Vìra Nosková).
16. bøezna 2000: Problematika sekt - Iracionální pøedstavy v
nìkterých sektách (PhDr. Zdenìk Vojtíek) a Zpùsoby psychické manipulace (MUDr. Prokop Reme).
20. dubna 2000: Geneticky modifikované potraviny a jejich
domnìlá rizika - panelová diskuse (Prof. RNDr. Jaroslav Drobník
a PhDr. Èestmír Hrdinka).
18. kvìtna 2000: Akupunktura na rozcestí (Prof.MUDr. Jiøí
Heøt), Elektroakupunktura podle Volla (MUDr. Jan Hnízdil) a
Pøedávání Bludných Balvanù za r. 1999.

Èlenské pøíspìvky
Váení pøátelé, uplynul dalí rok a zahajujeme ji 6. roèník naí èinnosti.
V letoním roce bychom rádi uskuteènili dávný slib a vydali ètyøi èísla Zpravodaje.
Podmínkou je dostatek financí. Vzhledem k tomu, e v minulých dvou letech
jsme museli nae aktivity i korespondenci s naimi èleny z finanèních dùvodù
omezovat, bylo schváleno výroèní schùzí 30. 9. 1999 zvýení èlenských pøíspìvkù pro r. 2000 na 200,- Kè. Vìøíme, e je to èástka únosná pro vechny nae
èleny. Do tohoto èísla Zpravodaje vkládáme opìt sloenku (Pozor  nové èíslo
konta) a prosíme, abyste svùj èlenský pøíspìvek uhradili co nejdøíve. Dìkujeme.

Ì Zpravodaj SISYFOS
 neperiodický bulletin obèanského sdruení Sisyfos 
Èeského klubu skeptikù, èlena evropského sdruení
ECSO (European Council of Skeptical Organizations) a
svìtového sdruení CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal).
Ì Kontaktní adresa Èeského klubu skeptikù:
Ing. Olga Kracíková, Hatalská 27, 110 00 Praha 1,
tel.: 02 / 231 19 74.
Bìný úèet u Èeské spoøitelny, Praha 2, èíslo 9161329,
kód banky 0800.
Adresa na internetu: http://www.fi.muni.cz/sisyfos/
Ì Zpravodaj SISYFOS, èíslo 1 / 2000  vylo v bøeznu 2000. Pøipravili je prof. Heøt a doc. Pekárek.
Ì Grafická úprava, zlom a tisk:
Firma PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5  Øeporyje, tel./fax/zázn.: 02 / 652 46 07, tel.: 0602 / 35 22 63.
Ì Pøíspìvky do zpravodaje Sisyfos posílejte na adresu: Prof. MUDr. Jiøí Heøt, Bezruèova 91, 430 03 Chomutov. Delí pøíspìvky posílejte nejen na papíøe, ale
i na disketì v T602 èi v jiném èastìji pouívaném
textovém editoru. Pøíspìvky by nemìly pøesahovat
100 øádek.

Zpravodaj dává argumenty, èlenové nech je aktivnì íøí.
Zpìtná adresa:
Ing. Olga Kracíková
Hatalská 27
110 00 Praha 1

Podávání novinových zásilek povolila Èeská pota,
s.p., odtìpný závod Praha, è.j. nov. 6352/98 ze dne
23. 1. 1998.
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