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ZDARMA

Vechny èeské skeptiky zveme na

10. Evropský kongres skeptikù
Praha, 7.  9. záøí 2001

Kongres organizuje Èeský klub skeptikù Sisyfos pod zátitou
Akademie vìd ÈR, z povìøení Evropské rady skeptických organizací (ECSO)
Programový výbor: Pøedsedové: Cornelis de Jager (ECSO),
Jiøí Heøt (SISYFOS), èlenové: Martin Bloch, Petr Leme, Pavel
Vachtl.
Organizaèní výbor: pøedseda: Jiøí Grygar, místopøedseda:
Kamil Galuèák, èlenové: Zuzana Kamberská, Martin Kozdera,
Vìra Nosková, Ladislav Èervenka (ICARIS).
Organizaèní agentura: ICARIS Ltd., Nám. Dr. Holého 8,
180 00 Praha 8, E-mail: icaris@bohem-net.cz
Informace na Internetu: http://sisyfos.hyperlink.cz/10esc
Místo konání kongresu
Kongres bude probíhat v budovì Kanceláøe Akademie vìd
ÈR, místnost è. 206, Národní tø., Praha 1, v centru Prahy.
Témata kongresu
Programový výbor pozval k pøednákám prominentní osobnosti skeptického hnutí, jakými je prof. P. Kurz (pøedseda
Výboru pro vìdecké zkoumání paranormálních názorù CSICOP), prof. C. de Jager (pøedseda Evropské rady skeptických
organizací ECSO) a prof. R. Zahradník (pøedseda Akademie
vìd ÈR).
Mezi øeèníky budou dále:
R. Bate (U.K.): Pseudovìda ohrouje pøedevím chudé.
D. J. Drenth (Holandsko): Pseudovìda v psychologii.
C. M. Renckens (Holandsko): Souèasné arlatánství.
F. Singer (USA): Globální oteplování a klimatické zmìny.
Pøíspìvky budou rozèlenìny do tøí témat:
Téma 1: Evropská paranormální scéna
Na zaèátku 90, let, po pádu elezné opony, dolo v postkomunistických státech k prudkému íøení rùzných paranormálních názorù a aktivit. Rozsah problémù, které tyto aktivity
vyvolávají, mùe být rozdílný v rùzných zemích východní Evropy a mùe se také liit od stabilizované situace ve státech
západních. Pøednáky na tomto kongresu by se mìly soustøedit na porovnání situace v paranormální oblasti ve státech
postkomunistických se státy západními.
Téma 2: Typickým pøíkladem paranormální aktivity je tzv. alternativní medicína, která pøedstavuje znaèné nebezpeèí pro
populaci. Téma se zajímavé i proto, e rùzné evropské státy
i celoevropské orgány zaujímají k alternativní medicínì odchylné, nìkde odmítavé, jinde i vstøícné postoje. Výklad aktuálního
boomu v této oblasti bude pøedmìtem jednání prvního dne,
kdeto analýza jednotlivých metod s dùrazem na posouzení
jejich principù, jejich úèinnosti resp. neúèinnosti a jejích rizik
bude náplní druhého dne jednání. Diskuse by mìla objasnit
monosti omezení propagace a íøení neúèinných terapeutických metod. Prof. Betz (Belgie) podá zprávu o legislativì
týkající se nekonvenèní medicíny v západní Evropì a o pøístupu Evropské komise a parlamentu. Oèekáváme i zprávu o
projednávání tohoto tématu na 3. Mezinárodním shromádìní
skeptikù v Sydney v listopadu 2000.
Téma 3: Tøetí èást programu bude vìnována rùzným téma-
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tùm, do nich zasahují paranormální názory a jevy, napø.
psychologickým pøíèinám íøení iracionality, globálnímu oteplování, civilizaèním rizikùm a jiným.
Pøedbìný èasový rozvrh:
Pátek, 7. záøí 2001:
Registrace
od 11.00 hod., místnost 205
Odpolední jednání 13.00  17.00 hod.
Hlavní téma:
Paranormální scéna v Evropì
(Koordinátor: Jiøí Heøt)
Veèerní program:
Prohlídka Staré Prahy, 17.00  19.00 hod.
Schùze výboru ECSO
Uvítací recepce  20.00 hod.
Sobota, 8. záøí 2001:
Dopolední jednání 10.00  12.30 hod.
Odpolední jednání 14.00  17.00 hod.
Hlavní téma:
Alternativní medicína
(Koordinátor: Petr Leme)
Veèerní program:
Slavnostní veèeøe  20.00 hod.
Nedìle, 9. záøí 2001:
Dopolední jednání: 9.30  12.00 hod.
Odpolední jednání: 13.00  15.00 hod.
Hlavní téma:
Miscellanea (Koordinátor: Martin Bloch)
Oficiální øeèí na kongresu bude angliètina. Pøeklad nebude
zajiován.
Vichni úèastníci dostanou soubor rozíøených abstraktù pøednáek pøi registraci.
V rámci spoleèenského programu bude kromì uvítací recepce organizována prohlídka Staré Prahy a slavnostní veèeøe
dne 8. 9. 2001.
Základní registraèní poplatek je USD 140, sníený USD 100,
pro èeské úèastníky 1500 Kè.
Termíny:
Registrace do 15. dubna, vyplnìní poadavkù na ubytování
do 30. dubna, úhrada poplatkù do 10. èervna, dodání abstraktù pøednáek do 30. èervna 2001. Poslední oznámení bude
pøihláeným rozesláno 15. srpna 2001.
O kompletní materiály - 1. oznámení, registraèní formuláøe, instrukce pro abstrakty event. o dalí informace se
pøihlate u agentury ICARIS Ltd., event. vyhledejte dalí
informace na naí internetové stránce.
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Z Èeského klubu skeptikù
Zpráva o èinnosti ÈKS za r. 2000
V r. 2000 pracovalo pøedsednictvo ve stejném sloení jako v r.
2000. V prùbìhu roku bylo pøijato 46 nových èlenù. Po vyøazení
27 èlenù, kteøí po dobu dvou let i pøes upozornìní nezaplatili
èlenské pøíspìvky, má klub ke dni 1. 1. 2001 celkem 310 èlenù.
Hlavní náplní èinnosti byla pøednáková èinnost a vydávání Zpravodaje Sisyfos. Ve spolupráci s Kanceláøí Akademie vìd ÈR bylo
v r. 2000 uspoøádáno 10 pøednákových veèerù. Na rozdíl od
minulých let bylo obsahové spektrum pøednáek podstatnì irí,
kromì témat fyzikálních a alternativní medicíny byly ètyøi veèery
z oblasti vìd spoleèenských a z filozofie.
Struèný výèet témat: Keltové v Èechách. Keltománie. Problematika sekt. Zpùsoby psychické manipulace. Akupunktura a elektroakupunktura dle Volla. Geneticky modifikované potraviny. Rizika
jaderné energetiky. Zpráva o konferenci ECSO v Rossdorfu. Vliv
zneèitìného ovzduí na zdraví èlovìka. Klimatické zmìny Zemì.
Globální oteplování.
Øadu dalích pøednáek absolvovali èlenové pøedsednictva v Praze
i jiných mìstech republiky. Za významné pokládáme také èastá
vystoupení naich èlenù v rozhlase a televizi a èlánky v denním
i periodickém tisku.
V r. 2000 uspoøádal Sisyfos také nìkolik mimoøádných akcí:
21. 1. 2000 probìhla 1. celostátní konference Sisyfa v AV ÈR
v Praze, kde bylo pøedneseno 16 pøednáek, které pøedstavily
celou íøi skeptických témat, kterými se zabývá Sisyfos.
Dne 18. 5. 2000 byly na veèeru v AV ÈR pøedávány anticeny,
Bludné Balvany za r. 1999. Ocenìni byli tentokráte v kategorii
jednotlivcù Arthur Bolstein, Dr. Milan Rýzl a doc. Ing. Ant. Baudy,
v kategorii drustev firma Aquapol, televize Prima a Institut celostní medicíny Dr. Jonáe.
29. 9. 2000 byl pozván Sisyfos vedením firmy Kavalier a Mìstským úøadem v Sázavì na výjezdní zasedání spojené se sérií
pøednáek, které byly bohatì navtíveny.
V r. 2000 byla vydána dalí tøi èísla Zpravodaje SISYFOS.
Zpráva o lednové konferenci byla zveøejnìna na internetové adrese SISYFA. V souèasnosti pøipravujeme vydání nejlepích pøednáek z posledních let ve sborníku Vìda kontra iracionalita II.
S vydáním poèítáme v záøí 2001.
Sekce a poboèky:
Aktivnì pracovala v r. 2000 pøedevím sekce spoleèensko-vìdní,
která se scházela pravidelnì v kadém týdnu. Zabývala se pøedevím analýzou nìkterých aktuálních filozofických spisù a pøípravou
témat pro pøednáky v AV. Fyzikální sekce se sela tøikrát, èinnost
sekce biologicko-lékaøské byla zatím pro nedostatek zájmu èlenù
SISYFA o práci v této sekci pozastavena.
Poboèka pracovala jen v Brnì  viz samostatnou zprávu.
Èlenství v Radì vìdeckých spoleèností ÈR. Za významný úspìch
pokládáme to, e SISYFOS byla pøijat do RVS. Znamená to pro
klub na jedné stranì zvýení prestie i morální a finanèní podporu,
na druhé stranì ale i povinnost vìnovat se ve vìtím rozsahu
vìdecké analýze paranormálních jevù a tvrzení.
10. kongres ECSO 2001 v Praze. Sisyfos byl povìøen pøípravou 10. Kongresu ECSO v Praze v r. 2001, 7.  9. záøí. Pøípravný
organizaèní a programový výbor pøipravily ve spolupráci s firmou
ICARIS pøedbìné oznámení a informovaly o této akci svìtovou
skeptickou veøejnost.
Plenární schùze 21. 12. 2000
Plenární schùze byla plánována na 21. 9. 2000, ale z technických

dùvodù bylo nutno zasedání zkrátit. Byly absolvovány jen pøednáky a plenární schùze pøesunuta na 21. 12. 2000. Na schùzi byla
pøedsedou SISYFA pøednesena zpráva o èinnosti za r. 2000.
Zpráva byla èlenstvem schválena. V rozsáhlé diskusi byla ale
vznesena øada kritických pøipomínek i podnìtù pro dalí èinnost.
Hlavní návrhy: Aktivity spolku by se mìly podstatnì rozíøit, aby
zasáhly vìtí èást populace. Dùleité by bylo seznámit se skeptickými názory a nutností rozvoje kritického mylení pøedevím mláde ve kolách, jak støedních tak vysokých. Vìtí pozornost by mìl
SISYFOS vìnovat médiím a mìl by se snait o omezení íøení
paranormality v médiích.
Vìtí èást diskuse byla vìnována návrhùm se strany èlenstva,
aby se SISYFOS zabýval také problematikou náboenskou. Zaznìly rùzné a protichùdné návrhy. Bylo doporuèeno aby se touto
tématikou zabýval jeden diskusní veèer v AV v r. 2001. Teprve
potom rozhodne pøedsednictvo, zda a v jakém rozsahu by se mìl
SISYFOS v budoucnu angaovat.
Zpráva o kontrole hospodaøení spoleènosti Sisyfos
Zpráva navazuje na pøedchozí revizní zprávu ze dne 24. února
2000, která shledala hospodaøení i vedení pokladny v poøádku.
Ke dni 1. 1. 2001 èinil celkový pøíjem na bankovním úètu 39.465,90
Kè ostatní pøíjmy 17.979 Kè. Tyto pøíjmy byly tvoøeny témìø výluènì
èlenskými pøíspìvky, který byly v r. 2000 ve výi 200 Kè. Vzhledem
k patné finanèní situaci jsme vyzvali èleny k dobrovolnému zvýení
pøíspìvkù. Dìkujeme vem, kteøí vyli vstøíc naí výzvì a umonili
èinnost Sisyfa v plánovaném rozsahu. Zvlá dìkujeme panu ing.
Koláøovi, který sponzoroval vydání 3. èísla Zpravodaje.
Ke dni 1. 1. 2001 èinily výdaje od poslední revize 40.516.00 Kè.
Jejich pøevánou èást tvoøily výdaje za vydávaný Zpravodaj, dále
výdaje na pøípravu 10. Kongresu ECSO a èlenské pøíspìvky ECSO.
Namátkovì byly provìøeny ètyøi poloky pøíjmových dokladù, a
nebyly shledány ádné nedostatky.
Základní poloky výdajù: Faktury za Zpravodaj: 12.612 Kè, faktury za pronájem místnosti v AV: 2.700 Kè, ECSO: 8.817 Kè,
potovné Zpravodaj 4.934 Kè, poplatky 5.123 Kè, akce Bludné
Balvany 478 Kè, pøevod do pokladny 5.000 Kè.
Zpráva pokladníka a revizora úètu byla schválena na schùzi
pøedsednictva spoleènosti dne 15. 2. 2001.
Zpráva o èinnosti poboèky ÈKS Brno
Vedení brnìnské poboèky pracovalo v r. 2000 v nezmìnìném
sloení, pøedsedou je doc. RNDr. Vojtìch Mornstein.
Poboèka uspoøádala bìhem roku ètyøi schùze s následujícím
programem:
1. 3. 2000: Humánní genetika a její etické limity (prof. marda).
21. 6. 2000: Stav èeského skeptického hnutí, zpráva o konferenci
skeptikù, námìty pro dalí èinnost, volná diskuse (doc. Mornstein).
1. 11. 2000: Záhady a síla kvantového zpracování informace (prof.
Gruska).
Z ostatních akcí uvádíme nìkolik významnìjích pøednáek:
Alternativní biologie:? (doc. Mornstein)  pøednáka na valném
shromádìní Ès. Biologické spoleènosti v Ès. Budìjovicích  4. 9.
2000. Alternativní medicína z pohledu pøírodovìdce (doc. Mornstein)  pro Univerzitu 3. vìku  7. 4. 2000. Alternativní medicína
z pohledu pøírodovìdce (doc. Mornstein)  kongres MEFA  není
obsahovì totoná s pøedchozí pøednákou. Horká linka Rovnosti
o genových manipulacích a klonování èlovìka (prof. marda) 
èlánek v èasopise Rovnost  25. 4. 2000.

Dnení téma

SISYFOS A NÁBOENSTVÍ
Jiøí Heøt

Stanovy spoleènosti Sisyfos, èlánek II: Poslání a cíle spoleènosti,
bod 7: Ve shodì s posláním a cíli spoleènost odmítá zasahovat
do oblasti náboenské, morální a politické.
Øada naich èlenù se domnívá, e své aktivity pøíli zuujeme a e
bychom mìli zmìnit 7. bod cílù stanov. Náboenskou problematiku
povaují za velice aktuální a domnívají se, e bychom se mìli
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vìnovat jak otázkám samotné náboenské víry, tak i církví. Otevøeli
jsme proto na toto téma diskusi, po prvé na prosincové plenární
schùzi 21. 12. 2000. Názory pøítomných èlenù se rùznily, ale dolo
nakonec ke shodì, e by bylo vhodné, uspoøádat v únoru 2001 veèer
v AV, vìnovaný dvìma zásadním pøednákám, pohledu nevìøícího
religionisty a pohledu vìøícího skeptika, s následnou diskusí. K té mìl
pøispìt i provokativní èlánek V. Noskové, uveøejnìný ve 3. èísle
Zpravodaje. Na tento èlánek dola jen jediná kritická odezva, ale
bohatá a velice kontroverzní byla diskuse na únorovém veèeru. Za-
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znìly tam názory hluboce vìøících skeptikù i pøísných atheistù a
agnostikù, tolerantní i militantní. Jetì rozpornìjí byly reakce na obì
pøednáky. Pøednáka doc. Fundy, ve které definoval náboenství
jako cenný, èistì lidský výtvor, patøící do Popperova tøetího svìta,
byla s nadením aplaudována pøevánou vìtinou pøítomných, ale
dolé písemné reakce byly ostøe odmítavé. Stejnì rozpornì byl hodnocen pøíspìvek dr. Grygara, který se snail sblíit obì domény
analogií mezi jejich axiomy a dogmaty . K dohodì ani ádnému
závìru se nedospìlo.
Máme tedy pozmìnit bod 7. naich stanov a pokraèovat v nekonèících
diskusích a sporech, nebo se shodnout na ponechání stanov a do
této oblasti nezasahovat? Diskusi jsme uzavøeli slibem, e záleitost
zváí pøedsednictvo, které rozhodne o dalím zamìøení naeho klubu.
Podstatnou roli pøi naem rozhodování hrálo také stanovisko svìtové skeptické organizace CSICOP, jejím jsme èlenem. V následujícím
pøehledu si proto dovolíme informovat èlenstvo o názorech vedoucích
pøedstavitelù CSICOPU, publikovaných v sérii èlánkù v monotematickém 4. èísle èasopisu Skeptical Inquirer, vìnovaném problematice
náboenství.

Paul Kurtz, emeritní profesor filozofie na Státní univerzitì New
York v Buffalu, zakladatel a stále ústøední postava svìtového skeptického hnutí, si ve svém èlánku Should Skeptical Inquiry Be Applied to Religion? nejprve poloil otázku, zda vùbec existuje nìjaká
oblast lidského zájmu, která by byla imunní vùèi vìdeckému zkoumání. Upozoròuje na to, e August Comte kdysi prohlaoval, e vzdálený vesmír nebude nikdy pøístupný poznání astronomù, e John Locke
nevìøil v monost pochopit strukturu atomu a e pro Henriho Bergsona bylo naemu poznání nepøístupné vìdomí èlovìka. Mýlili se.
Pøesto kritika vìdy neutichla, nevíra v její monosti trvá. Dnení kritici
tvrdí, e vìdu nelze pouít ve sféøe politiky, ekonomie, sociálního
nebo etického chování, umìní, sexuality nebo psychologie. Kurtz
s nimi nesouhlasí a je pøesvìdèen, e se tito kritici mýlí rovnì:
naemu poznání nelze a priori stanovit ádné limity.
Pokud jde o náboenství, ji dnes o nìm pøece existuje bohatá
vìdecká literatura. Náboenství má vak dvì tváøe, mùeme ho
chápat jako formu lidského chování, kterou lze nepochybnì zkoumat, nebo jako transcendenci, která se vymyká lidské zkuenosti i
rozumu.
Pokud jde o první stránku, náboenské chování, bylo a je iroce
analyzováno øadou disciplin. Antropologové porovnávají rùzná náboenství, zkoumají rituály, modlitby, sociologové se vìnují institucionálním aspektùm náboenství, církvím a jejich roli ve spoleènosti, psychologové se snaí vysvìtlit mysticismus, extázi, exorcismus, biologové
hledají evoluèní i spoleèenské zdroje vzniku náboenské víry. Lingvistické i textové analýze lze podrobit náboenské spisy a experimentálnì lze zkoumat úèinnost modlitby. Náboenství tedy lze studovat, a to
jak v historickém, jak i v souèasném kontextu.
Právì tak lze zkoumat nejrùznìjí náboenská tvrzení, týkající se
pøirozeného svìta, ale která se vymykají zkuenosti a pøírodním
zákonùm. Mezi takovými názory a názory paranormálními není rozdílu. Stejnou metodou lze zkoumat levitaci a èinnost senzibila jako
náboenské zázraky nebo tvrzení, e se Rudé moøe pøed prchajícími
idy rozestoupilo.
Kurtz tedy tvrdí, e pokud se mluví o náboenství jako o zpùsobu
chování, v minulosti nebo v souèasnosti, nebo se náboenství vyjadøuje k pøirozenému svìtu, pak jsme oprávnìni pátrat po autenticitì
tvrzení, po dokladech a hledat pøirozená vysvìtlení.
Sloitìjí je situace v oblasti transcendence. Základní otázka zní:
existuje transcendentální, nadpøirozená, okultní øíe mimo pøirozený
svìt? Mnozí pøírodovìdci se jí odmítají zabývat, podle nich mùeme
pátrat jen po pøirozených pøíèinách a racionálním výkladu paranormálních i náboenských fenomenù, nesmíme opoutìt vìdeckou metodologii. Pøísnì vìdecký zpùsob testování hypotéz je samozøejmì v oblasti
transcendence nepouitelný. Boství a právì tak náboenská, boí
øeè (God language), kterou se snaí v souèasné dobì studovat
analytiètí filozofové a linguisté, se netýká pøirozeného svìta a pøírodních procesù. Boí øeè nemá deskriptivní, kognitivní funkci, neposkytuje znalosti nebo vìdeckou pravdu, ale vyjadøuje postoje, pocity,
náladu. Proto také náboenská pravda nemá nic spoleèného
s ovìøenými poznatky vìd. Náboenská tvrzení jsou tedy nefalzifikovatelná, nepøístupná laboratorním experimentùm. Pøesto ale Kurz
nesouhlasí s tím, e by se tato oblast vymykala monosti vìdeckého
studia. Podle jeho názoru nelze vìdecký postup redukovat jen na
laboratorní experimenty, na falzifikaci, není správný metodologický naturalismus. K vìdeckému zkoumání patøí i rozumová
úvaha a mylenkový experiment, logická analýza a historické
zkoumání. Vìda je proto oprávnìna vyjadøovat se k náboenství
v plném jeho rozsahu, vèetnì oblasti transcendence.
Klíèovou otázkou nyní je, zda se mají problémem náboenství
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zabývat skeptici. Teoreticky není podle Kurtze dùvod, proè by tomu
tak být nemìlo, jsou jen dùvody pragmatické. U jen to je tøeba brát
v úvahu, e i v souèasném svìtì, zejména v Americe, je tøeba
mimoøádné odvahy, vyjadøovat se kriticky k náboenství. Kritik se
vystavuje nebezpeèí obvinìní z rouhaèství a kacíøství (viz Salman
Rushdie). Z tohoto dùvodu u mnozí skeptici v historii, Sextus Empiricus, pozdìji Adam Smith nebo Pierre Bayle, tito vichni a mnozí
dalí se rozhodli pøizpùsobit se zvyklostem a náboenství své doby.
Ve sféøe metafyzické se svého kriticismu vzdali. Bayle se proto cítil
køesanem a kalvinistou, i kdy nemìl jediný dùkaz pro toto tvrzení.
Takový postoj, fideismus, vak Kurtz povauje za nelegitimní a
iracionální. Jako skeptici jsme oprávnìni pøijmout jen názory podloené rozumem a dùkazy. Jestlie v oblasti náboenské tyto zásady
opustíme, pak je to neoprávnìný mylenkový skok. Má to i své
dùsledky: jestlie toti je víra zaloena jen a osobních pocitech a
chuti, pak je moné vìøit v cokoliv, anything goes, není dùvod pøijímat urèitou, oficiální náboenskou víru, a jakákoli náboenská víra
nemá vìtí hodnotu ne víra v existenci démonù nebo v únosy
mimozemany. Kdo uvedené pocity nemá, je oprávnìn nevìøit.
Do kategorie fideistù vak patøí jen èást vìøících, vìtina ostatních
se odvolává na rozum a dùkazy. Také Pape, který ve své nedávné
encyklice kritizuje fideismus právì tak jako atheismus a který správnì
kritizuje naivní víru v UFO, astrologii a New Age, na druhé stranì
tvrdí, e rozum a vìdecké bádání spíe podporují katolickou doktrínu
a monost zjevení. Tyto názory jsou ovem, podle Kurtze, jetì
snáze pøístupné skeptickému zkoumání.
Kurtz je pøesvìdèen, e se vìdeètí, skeptiètí badatelé nejen mohou, ale mìli by se náboenským chováním i názory zabývat. Absence takové aktivity je podle nìj jednou z pøíèin souèasného íøení
paranormálních názorù. Kurtz povauje vestranný výzkum náboenských otázek za nezbytný, protoe mùe hrát vitální roli v debatì o
vztahu vìdy a náboenství.
Je vak proti tomu, aby se náboenskou problematikou zabýval
CSICOP. Rozhodující jsou dùvody pragmatické. Skeptici, sdruení
v CSICOP, nemají dostatek lidských ani finanèních zdrojù ani zkueností, aby se mohli fundovanì zabývat celou íøí vìdeckých otázek,
které souvisejí s náboenstvím. Dostali bychom se, øíká Kurtz, pøíli
daleko od sféry naeho hlavního zájmu, paranormality, na kterou
jsme se specializovali. Toté platí nejen o náboenství, ale i o
ekonomice, politice, etice.
Jistìe by se mohly nae
skeptické postupy aplikovat na vechny tyto sféry, ale CSICOP nemá
monost vìnovat se jim
iroce a hluboce. Pro to
nejsme kvalifikování. Naproti tomu se znaènými
zkuenostmi a také
s dobrými výsledky se zabýváme naí úzkou specializací, pseudovìdou. A
na tomto poli mùeme
spolupracovat vichni, a
u máme jakékoli náboenské názory a pøedstavy.
(Kurz sám øeí problém
své osobní angaovanosti
v problematice náboenSkeptical Inquirer, 4/99
ství tak, e se odmítá vyjadøovat k náboenství kriticky v rámci CSICOPu, ale velice aktivnì
vystupuje jako éfredaktor atheistického èasopisu Free Inquiry a donedávna byl prezidentem atheistické spoleènosti International Humanistic and Ethical Union.)

Stephen Jay Gould, evolucionista a autor èetných populárnì-

vìdeckých dìl, hájí ve svém èlánku Non-Overlapping Magisteria
(princip NOMA), názor odchylný. Podle nìj by nemìl existovat ádný
konflikt mezi vìdou a náboenstvím, protoe tyto dva subjekty mají
své vlastní legitimní oblasti, magisteria (uèení), která se nepøekrývají. Na hranici obou oblastí pak vzniká nádherný komplexní propletenec. Gould, idovský agnostik, neøeí ve svém èlánku vztahy mezi
vìdou a náboenstvím v celé íøi, ale omezuje se na problém kreacionismu a obhajuje názor, e evoluce je plnì konsistentní s vírou
v Boha a køesanskou doktrínou. Podle nìj je tzv. vìdecký kreacionismus, vìøící v doslovné znìní bible, jen lokálním, pøedevím americkým fenoménem, vyvìrajícím z fundamentalistických protestantských
kruhù. Vechna náboenství, alespoò jejich hlavní proudy, povaují
bibli za inspirativní dílo, plné metafor a alegorií, které vyadují správ-
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nou interpretaci. Obì magisteria se nepøekrývají, protoe vìda se
zabývá empiricky uspoøádáním vesmíru, zatímco náboenství hledá
etické hodnoty a duchovní význam naich ivotù. K dosaení moudrosti a plnosti ivota je tøeba, podle Goulda, aby èlovìk èerpal z obou
sfér.
Gould vysoce cení dokument papee Jana Pavla II z 22. øíjna
1996, nazvaný Pravda nemùe být v rozporu v Pravdou. Plný význam tohoto dokumentu je tøeba chápat porovnáním s encyklikou
papee Pia XII z r. 1950, nazvanou Humani generis, která byla jen
prvním krokem k uznání evoluce církví. U tehdejí pape akceptoval
pøedstavu o dvou nepøekrývajících se oblastech: katolíci mohou akceptovat evoluci, pokud vìøí, e v urèitém okamiku dal Bùh èlovìku
dui. Pius XII vak ve své encyklice prohlásil, e pøedstava evoluce
je legitimní jen v principu, v teorii, ale e nebyla prokázána a mùe
být zcela mylná i trochu nebezpeèná. S tím u souhlasit nelze.
Teprve po 50 letech Jan Pavel II uznal, e vìda uèinila obrovský
pokrok a e evoluce je více ne hypotézou, e je tedy platná. Toto
prohláení je podle Goulda skuteènì zásadním pøelomem v postoji
katolické církve k evoluci a vlastnì celé vìdì.
Toto prohláení umoòuje spolupráci mezi obìma oblastmi, a to
nikoli jen z diplomatických dùvodù. Mezi obìma oblastmi toti není
ádný no-mans land, naopak, obì se tìsnì dotýkají a otázky, které
vznikají na této hranici, mají zásadní význam pro èlovìka a spoleènost a vyadují hledání odpovìdi v obou magisteriích: Jestlie nás
evoluce vytvoøila jako jediné tvory nadané vyím vìdomím, nabízí se
napø. otázka, zda a jakou máme odpovìdnost vùèi ostatní ivé
pøírodì? A jaký je smysl lidského ivota? Tyto otázky nemùe øeit
jen vìda.
Osobní morální stanovisko Goulda jako evolucionisty ovem vychází z atheistické pøedstavy o kruté, nelítostné a indiferentní (princip
Cold Bath) pøírodì, která nedává ádný podnìt a ádnou pøíèinou
k morálním postojùm. Tím lépe, øíká Gould, nejsme osudovì omezováni, nièím vázáni, a mùeme vést morální diskurz zcela svobodnì,
podle své vlastní vùle. Gould si je vìdom toho, e takový názor dìsí
mnoho jiných, kteøí vyadují duchovnìjí postoj k pøírodì, hledají
vnitøní smysl ivota a kteøí ho nacházejí v magisteriu náboenství.
Gould vìøí, e je moný konkordát mezi obìma magisterii, nutný
pro mnoho lidí i celou spoleènost. Z morálních, intelektuálních dùvodù bychom mìli tento pohled pøijmout vichni. Není tøeba se vracet
k historii a obalovávat církev ze støedovìkých hrùz. K tìm dolo jen
proto, e církev získala sekulární, svìtskou moc. To je nyní nepøijatelné. Obì magisteria se nemají pøekrývat. Církev nesmí diktovat, jak
má vypadat pøíroda a nae poznatky o ní, naproti tom vìdci by
nemìli hodnotit morální postoje a pøedstírat, e vycházejí z vyího,
empirického poznání. Je tøeba pokory, která umoòuje vzájemné
porozumìní.
Gouldovi nevadí ani pøedstava o existenci due. Moná, e církev
svou pøedstavou o vtìlení due do tìla chce jen èlovìka zbavit jeho
strachù a chce ho vybídnout k vìtí odpovìdnosti za ostatní pøírodu.
Gould dobøe ví, e vìda nemùe existenci due potvrdit ani vyvrátit,
ale e na druhé stranì koncept due a Boha nijak neohrouje
doménu vìdy a nezasahuje do ní.

Richard Dawkins,

významný zoolog a autor koncepce a také
knihy o sobeckém genu, se k problematice víry vyjadøuje ve èlánku
You Cant Have It Both Ways: Irreconcilable Differences? Dawkins
nesouhlasí s názorem, e náboenská víra leí mimo vìdeckou doménu a odmítá názor Gouldùv, e vìda a náboenství nejsou v konfliktu,
jestlie se jejich uèení týká zøetelnì odliných oblastí, a e je moné
uzavøít mezi nimi láskyplný (loving) konkordát.
V první èásti svého pøíspìvku se Dawkins vyjadøuje k morálce,
kterou si jako své hájemství pøisvojují náboenství. Výchozí morální
premisy mají axiomatický charakter, odnìkud musely pøijít. Je to
Bible, písmo? Vdy to není pravda. ádná civilizovaná osoba se
neøídí v plném rozsahu morálními pøíkazy Starého zákona, nekamenuje cizolonice, nepopravuje odpadlíky a netrestá vnuky viníkù. Pro
nikoho není Bùh Starého Testamentu, árlivý, rasistický, krvelaèný a
sexistický, morální autoritou. Z Písma si vytrháváme jen krásné kousky a dnení morálku z vìtí èásti vytvoøil liberální konsensus o
slunosti a pøirozené spravedlnosti, který se vyvíjel v prùbìhu historie, èasto pod vlivem svìtských reformistù. Taková morálka má prioritu pøed doslovným znìním Bible. Toté platí, hledáme-li osobní
pøíklady: Jeí a Buddha jistì takovými morálními vzory jsou, ale
urèitì ne mnozí z guruù dneních sekt, zatímco snadno najdeme
øadu svìtských morálních pøíkladù, a u je to tøeba Davaharlal
Nehrú nebo Nelson Mandela.
Dawkins také odmítá názor, e by vìda nemohla zasahovat do
oblasti morálky. Jistìe vìda nemùe dávat odpovìï na otázku Co
je dobré a co je patné?, ale jsou-li dány výchozí, tøeba zjevené
morální principy, pak pøísná disciplina svìtské morální filozofie mùe
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vìdecky a logicky hledat skryté implikace tìchto principù nebo nekonsistence mezi nimi.
Druhou èást svého pøíspìvku vìnuje Dawkins tézi, hájené Gouldem, e se vìda a náboenství nepøekrývají. Na pøíkladu kreacionismu a papeských encyklik tento názor vyvrací. Pape Jan Pavel II
trvá na tom, e spirituální due byla stvoøena Bohem a e byla
vdechnuta do èlovìka. Tato chvíle, tento moment pøechodu do duchovního svìta nemùe být pøedmìtem pozorování, píe pape.
Gould namítá, e pøesná doba, kdy k tomu dolo, není sice církví
urèena (mezi Homo erectus a sapiens? Nebo mezi Homo sapiens a
H. sapiens sapiens? A pøed kolika miliony let?), ale nepochybnì je to
otázka, principiálnì patøící do vìdecké oblasti. Mezi èlovìkem a
ostatní ivoèinou øíí leí tedy podle církve mezera, velký skok, co
Dawkins povauje jednak za chybné a nemoné z hlediska evoluèního, ale pøedevím za nepøípustné vmìování náboenství do domény vìdy.
Tento pøípad není ojedinìlý, náboenství se vyjadøuje k existenci
vìcí (co je oblast vìdeckého poznání) èasto. Neposkvrnìné poèetí
Panny Marie, Nanebevstoupení Panny Marie, Zmrtvýchvstání Jeíe
Krista, to jsou typické pøípady, øeitelné principiálnì vìdecky: Mìl
Jeí tìlesného otce nebo ne? Pokud jde o Nanebevstoupení Panny
Marie, Katolická doktrína o Nanebevstoupení z r. 1950 implikuje
jasnì fyzickou existenci Nebe. Jde nepochybnì o teorii spadající pod
sféru vìdy. Toté se týká nejrùznìjích zázrakù. Neplatí tedy názor,
e by se vìda a náboenství nepøekrývaly. Výroky z oblasti náboenské nepochybnì zasahují do reálního svìta.
Dawkins povauje tento pøístup církve za neèestný a úèelový.
Pohádky o zázracích a slib posmrtného ivota mají zapùsobit na
prosté lidi a získat pøívrence církve. Svou popularitu získávají taková
tvrzení právì tím, e se týkají reality, tedy sféry pøístupné rozumovému chápání, e mají vìdeckou sílu. Na druhé stranì ale církev
povauje vìdeckou kritiku tìchto pøíbìhù za ránu pod pás a tvrdí: tyto
vìci jsou mimo vìdeckou doménu. Dawkins vak soudí, e nelze mít
dvojí mìøítko, You cannot have it both ways.
Konèí svùj pøípìvek drsnì: Mùeme být jistì vdìèni Papeovi, e
se stal naím spojencem v boji proti fundamentalistickému kreacionismu. Ale pøesto, kdybych si mìl vybírat mezi èestným fundamentalismem a nelechetným obskurantismem s dvojí tváøí Øímské katolické
církve, pak bych vìdìl, èemu bych dal pøednost.

Eugenie C. Scott, antropoloka, øeditelka Národního ústavu
pro vìdeckou výchovu v El Cerrito v Kalifornii, se ve svém èlánku
The Science and Religion Movement zabývá rovnì vztahem
mezi vìdou a náboenstvím. Podle ní nemají obì sféry mnoho
spoleèného: Vìda je cestou k poznání pøirozeného svìta a odvolává
se na dùkazy; vùèi svìtu nadpøirozenému je agnostická, není schopna se k nìmu vyjadøovat. Náboenství, z hlediska antropologického,
je souborem pravidel a subjektivních názorù na nemateriální svìt,
podloených jen vírou. Pøesto v poslední desetiletí vzniká hnutí, které
je oznaèováno jako science and religion movement, které se snaí
obì sféry sblíit, zejména v oblasti evoluce. Byla to Americká asociace pro pokrok ve vìdì, která ustavila odbor, který má usilovat o
dialog mezi vìdou a náboenstvím. V r. 1979 zorganizovala první
národní konferenci nazvanou The Epic of Evolution o implikacích
evoluce, které se zúèastnili vìdci spolu s theology. Od té doby byla
v USA uspoøádána série podobných konferencí, mezi nimi významná
Science and Spiritual Quest, kterou zorganizovalo berkeleyské Centrum pro Theologii a Pøírodní Vìdy. Vechny velké magaziny, Science,
Newsweek, Time a dalí dnes o tomto hnutí pravidelnì referují.
Tento vývoj není podle názoru autorky pøekvapivý, protoe mezi
Skeptical Inquirer, 4/99
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vìdci je stále vysoký podíl vìøících. V r. 1914 bylo mezi pøedními
americkými vìdci 42 % vìøících v osobního Boha, v r. 1996 byl tento
poèet jen o málo mení, 39 %. Ani v historii vztahu vìdy a náboenství nebyl konflikt mezi vìdou a náboenstvím pravidlem, naopak.
Autorka nala v prùbìhu historie ètyøi rùzné formy vzájemného vztahu, ale jen jedna vidí mezi obìma sférami antagonismus:
1/ Model konfrontaèní, hlásající inkompatitibilitu obou svìtù, hájí
v souèasné dobì ze známých osobností (ze svìta vìdy i ze svìta
náboenství) napø. Phillip Johnson, Richard Dawkins nebo Paul Kurtz).
2/ Model samostatných øíí tvrdí, e kadá z obou øíí má jinou
oblast zájmu. Vìda vykládá pøirozený svìt, náboenství se zabývá
spirituálními záleitostmi. Navzájem si mají obì oblasti jen málo co
øíci. Hlavním pøedstavitelem je Stephen Jay Gould.
3/ Model adaptaèní, který je spíe jednostrannou záleitostí. Vìdecké poznatky jsou postupnì theology pøijímány, co jim umoòuje
hlubí výklad, event. i reinterpretaci náboenských dogmat. Pøedstavitelem je v USA P. Bowler, a pøíkladem je i dokument papee Jana
Pavla II.
4/ Poslední je model vzájemné závislosti, partnerský (engagement model), kdy vìda a náboenství interagují jako rovnocenní
partneøi. Navzájem se stimulují k lepímu a plnému pochopení otázek
pøírodní i nemateriální øíe. Za iniciátora tohoto postoje lze povaovat
Einsteina s jeho slavným výrokem: Religion without science is crippled, while science without religion is lame. Autorka cituje R.J.Russella,
který tento pøístup vysvìtluje takto: Vesmír jako takový je pro nìkteré
vìdce úplnou odpovìdí. Pro jiné je vak jen èásteènou odpovìdí,
kterou doplòují boím slovem. Vìda ostatnì má podle nìkterých své
koøeny, by èasto nepøiznané, také ve filozofii a v západním monotheismu. Na druhé stranì mnozí teologové nehledí na náboenské
doktríny jako na dogmata, ale jako na hypotézy, které jsou testovatelné pomocí poznatkù pøírodních vìd.
Podle E. Scottové se v souèasné dobì ji vìtina vìdcù hlásí
k modelu adaptaènímu nebo partnerskému, i kdy jejich názory individuálnì iroce varírují. Scottová ze svého profesionálního hlediska
pokládá tento vývoj za velice pozitivní, protoe v evoluci nevìøí v USA
do dneního dne stále jetì zhruba 50% populace. I na jiné otázky,
které ji vyøeila vìda, má mnoho vìøících nesprávné názory. Souèasný vývoj mùe tak pøispìt k irímu pochopení vìdy a na druhé
stranì ke vzájemné toleranci lidí s rùznými náboenskými pøedstavami.
Vedle hnutí science and religion vak existuje v USA hnutí protichùdné, kreacionistické, vèetnì jeho nejnovìjí varianty, Intelligent
design. Konzervativní zastánci doslovného znìní bible mluví dokonce
o tzv. theistické vìdì a snaí se své názory publikovat a íøit na
paralelních konferencích. Toto hnutí, zatím sice nepøíli znamné, se
snaí odvést vìdu od jejího metodologického materialismu a vnést do
ní i nadpøirozená vysvìtlení. Pøípadný rùst tohoto hnutí by mohl
znamenat nebezpeèí jak pro vìdu, tak i pro chápání vìdy veøejností.

Zoran Pazameta,

astronom a fyzik, zabývající se kosmologií a
epistemologií, ve svém pøíspìvku Science vs. Religion  Teach the
Difference, Resolve the Conflict, nastiòuje, jakým zpùsobem je
nejvhodnìjí vysvìtlit studentùm povahu obou oblastí a fundamentální
rozdíly mezi nimi. Podle jeho zkueností je rozsah ignorance v této
oblasti neuvìøitelnì velký i mezi osobami vzdìlanými, politiky a prùmyslníky. I studenti pøírodních vìd mají jen neurèitou pøedstavu o
podstatì vìdecké pravdy a o rozdílu proti pravdám náboenským.
Studenti spoleèenskovìdních oboru mají sice urèité znalosti z oblasti
náboenského a filozofického mylení, ale mnohdy ani ponìtí o
výsledcích vìdy. A u vùbec nic nevìdí o její metodologii.
Z. Pazameta pro vypracoval pro výukové úèely nìkolik tabulek,
z nich jednu, velice názornou, pøetiskujeme.
Tabulka ilustruje, e vìda a náboenství jsou vzájemnì exkluzivní
a komplementární aspekty lidského poznávání. Pokud se obì oblasti
drí uvnitø sféry jejich vlivu, nemùe mezi nimi dojít ke konfliktu.
Vzájemnì exkluzivní jsou i jednotlivá náboenství. V praxi mezi nimi
ovem dochází k netoleranci a nenávistí, ale to je dùsledkem sociopolitické manipulace., nikoli náboenstvím per se. Velký dùraz klade
autor na význam dùkazu. Ve svìtì náboenství nemá tento výraz
ádný smysl, nahrazuje ho víra. Vysvìtluje také slovo pravda. Vìdecká pravda (hypotéza potvrzená testováním) leí v jiné epistemologické rovinì ne filozofická pravda.
V dalím textu autor struènì charakterizuje vìdu, náboenství a
pseudovìdu.
Vìda se zabývá materiálním svìtem a hledá dùkazy. Výchozím
bodem vìdecké metody je pozorování a experiment. Následuje racionální úvaha, opírající se o zkuenost, analogii, indukci nebo dedukci.
Ta vede k vyslovení pracovní hypotézy, umoòující dalí experimentování a pozorování. Je-li hypotéza potvrzena, mùe se stát teorií, jeli vyvrácena, pak ji lze modifikovat a znovu testovat, nebo zavrhnout.
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Vìda

Pseudovìda

Náboenství

Pravda je získaná:
VÌDECKOU
METODOU.

Ad hoc smìs vìdy
Pravda je získaná:
a náboenství
ZJEVENÍM.
Neprokázaná, netestovaná i
vyvrácená tvrzení o pøírodì,
zaloená jen na VÍØE.
Stejná pro vechny:
Odliná podle kultury
OBJEKTIVNÍ.
a interpretace:
SUBJEKTIVNÍ.
Mùe být provádìna
Vìøit je dáno jen
kadým, kdo je pøíslunì
nìkterým.
vzdìlán.
Pravda je:
Pravda je:
PROVIZORNÍ.
ABSOLUTNÍ.
Dùkaz:
Dùkaz: ÁDNÝ
POZOROVÁNÍ / EXPERIMENT
Zapotøebí je jen VÍRA.
Zabývá se:
Zabývá se:
PØIROZENÝM SVÌTEM.
SPIRITUALITOU.
Obì oblasti jsou vzájemné exkluzivní
Zabývají se odchylnými aspekty lidské existence.
Pak nezbývá ne problém otevøít znovu a jinak. K hypotézám autor
dodává, e musí vyhovovat tøem kritériím: 1/ Musí vysvìtlovat jeden
nebo více nevysvìtlených fenoménù, 2/ musí inkorporovat èást existující teorie, a 3/ musí umonit predikci nových fenoménù.
Náboenství se zabývá spiritualitou a její pravda je zjevována
individuálním a selektivním zpùsobem. Pravda stejné hodnoty mùe
být ovem zjevována pod vlivem psychoaktivních substancí, vyvolána
psychickou chorobou, mùe být i podvodem, právì tak jako skuteènou boskou inspirací. Od vìøících se poaduje jediné, ex definitione
stejnì nutné jako postaèující, a tím je víra.
Pseudovìda vzniká kuriózním smíením vìdeckých a náboenských principù, je to nebezpeèné, otrávené území, no-mans land.
Konflikt, a èasto i koda, následuje. Pøíkladù smìování obou pøístupù jsou spousty: Dùkaz, e je obvinìná ena èarodìjnicí, vìdecká
analýza náboenských spisù, dokazující nadøazenost jednoho náboenství nad jiným, dùkaz, e mimozemtí astronauti navtívili zemi,
e pøírodní druhy vznikly boím stvoøením v nedávné dobì, e jedna
etnická skupina je nadøazena druhé, e krystalem na kyvadle vyléèíme rakovinu. To ve patøí do pseudovìdy. A stejnì naivní jsou podle
autora vìdecké pokusy dokázat existenci Boha nebo kontinuitu
lidského ivota po smrti. Vem takovým pokusùm je spoleèné, e se
zde nedefinovanì a promìnlivì smìují víra a selektivní (a obvykle
klamavé) racionální úvaha. Zastánci tohoto postupu kluzce pøeskakují
od víry k rozumu, podle toho, s jakým argumentem jsou právì konfrontováni.

Victor J. Stenger,

profesor fyziky na hawajské univerzitì a
autor øady knih z oblasti kosmologie, ve svém èlánku Anthropic
Design, se zabývá jen jedním tématem, kde se dotýkají obì sféry a
kde mezi nimi dochází k nedorozumìní a konfliktu. Odmítá módní a
v médiích íøený názor, e vìdci objevili nadpøirozenou úèelnost
vesmíru. Tzv. anthropické koincidence, naznaèující, e pøírodní konstanty jsou nastaveny zcela mimoøádnì tak, e/aby umonily ivot,
nelze brát jako dùkaz. Ve vìdecké literatuøe takovou interpretaci
nenajdeme Vechny nae fyzikální a kosmologické znalosti jsou plnì
konsistentní s pøedstavou, e vesmír se vyvinul zcela pøirozeným
procesem. (Pozn.: Protoe jsme se ve Zpravodaji 3/1999 ji tomuto
tématu vìnovali, uvedu struènì jen Stengerovy argumenty.)
Stenger má proti platnosti anthropického principu nìkolik námitek:
1/ Podle nìj není správná u pøedstava, e iniciální fyzikální podmínky byly zvoleny kvùli èlovìku. Podstatné bylo to, e umonily
vznik uhlíku a jiných prvkù. Proto povauje za chybné mluvit o
principu anthropickém.
2/ Není nutné asnout nad anthropickými koincidencemi. Jejich
vznik lze dnes snadno odvodit ze scénáøe Velkého tøesku. Vechny
detaily vývoje vesmíru sice jetì neznáme, ale zøejmì je moné plnì
jej vysvìtlit pøirozenými fyzikálními zákony.
3/ V pøedstavì, e svìt byl úèelnì vytvoøen pro èlovìka, resp. pro
pozemskou podobu ivota, je logická chyba: Není toti dokázáno, e
v naem vesmíru existuje jen jediná forma ivota. Experimenty a
poèítaèové modelování ukázaly, e urèitý stupeò komplexity a trvání
podmínek staèí k tomu, aby mohly vzniknout struktury se schopností
sebereprodukce a vývoje. Je tedy moné, i kdy ne pøíli pravdìpodobné, e vedle ivota zaloeného na uhlíkovém metabolismu existuje v naem vesmíru i jiná, nám neznámá podoba ivota.
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4/ A koneènì námitka poslední, týkající se unikátního souboru
parametrù a konstant v naem vesmíru. Stenger tvrdí, e není ádný
dùvod pro tvrzení, e existuje jen jeden, ná vesmír. Mohou pøece
existovat vesmíry dalí, moná nekoneèné mnoství, s nejrùznìjími
pøírodními zákony a konstantami. Je-li tomu tak, pak je to jen náhoda,
e jsme právì v tomto a ne jiném svìtì. Pøedstava o existenci
mnoha vesmírù je v plném souladu se zákony fyziky a kosmologie a
není v rozporu ani s principem Occamovy bøitvy. Naopak, bylo by
tøeba pøidat dalí hypotézu, abychom mohli logicky bøitvou zpochybnit
existenci dalích vesmírù.

Steven Novella, pøedseda a zakladatel Skeptické Spoleènosti
Nové Anglie (NESS) ve svém èlánku Scientific Skepticism, CSICOP, and the Local Groups dokazuje, e se k problému náboenství lze stavìt dvìma zpùsoby. Jedním je pøístup racionalistù,
materialistických atheistù, kteøí vystupují proti vem druhùm povìr a
nerozliují mezi vírou v poltergeisty, pøistání mimozemanù a vírou
v boí existenci  pro nic nejsou objektivní doklady a ve je nutno
odmítnout z rozumových dùvodù. Domnívají se, e vyjmout víru v Boha
z tohoto soudku a oznaèit ji za náboenství a odmítnout její kritickou
analýzu, je intelektuálnì nepoctivé. Podle jejich názoru je nutno
stavìt se právì proti povìøe nejrozíøenìjí a nejvlivnìjí.
Podle S. Novelly není takový pøístup vìdecký, protoe vìdecké
jsou jen fenomény a názory testovatelné. Náboenská víra není
pøedmìtem vìdy. Pøístup racionalistù je podle nìj pøístupem filozofickým, nikoli vìdeckým Sám se pøipojuje k pøístupu druhému, který
zastávají vìdeètí skeptici, sdruení v CSICOP. Ti se zabývají jen
tím, co dovoluje testovací vìdecká metodika, a to pøedevím v oblasti
paranormality a pseudovìdy. Pokud jde o náboenství, vìdeètí skeptici vidí hranici nikoli mezi vìdou a náboenstvím, ale mezi racionalitou a vírou. Skuteèná víra, a u náboenská, nebo v New Age,
paranormální fenomény nebo víra ve sféøe sociální nebo politické, je
netestovatelná. Naproti tomu otevøenému kriticismu je pøístupný kadý, kdo vstoupí do vìdecké arény tøeba tím, e tvrdí, e má vìdecké
doklady pro existenci Boha, kdo tvrdí, e existuje biblický kód, e
obrazy madon pláèou nebo kdo chce léèit nebo vìtit pomocí náboenské víry.
Ke vìdeckému skepticismu se hlásí pøeváná vìtina skeptikù
v CSICOP a stejný je oficiální pøístup vech lokálních skeptických
skupin v USA. V jejich øadách jsou i duchovní, autor zná studenta
rabínské koly  skeptika, jiná skupina informuje veøejnost o své
aktivitì prostøednictvím církevních novin. Vìdecký skepticismus, který
má pøesnì definovanou doménu zájmu, tedy umoòuje spolupráci
osob s nejrùznìjím vztahem k náboenství a diskuse o samotné
víøe pøenechává filozofùm.
Stanovisko autora  recenzenta:

Autoøi, z jejich rozsáhlých úvah jsem se snail vybrat hlavní
mylenky, vycházejí z rùzných náboenských pozic, vyjadøují se
k rùzným aspektùm náboenské problematiky, chápou èasto zcela
odlinì vztah vìdy a náboenství, ale jedno mají vichni spoleèné.
Vichni to jsou skeptici, vycházejí z vìdecké pozice, snaí se o
maximální vìcnost, o logickou analýzu, bohatì argumentují a citují
prameny, støízlivì posuzují názory odliné. A co je podstatné: nesnaí
se o dosaení názorové shody o problému náboenství ve skeptickém hnutí. V nìm vidí místo pro stoupence vech náboenských
postojù. Akceptují vìtinové stanovisko organizace CSICOP, e z dùvodù
morálních i pragmatických je vhodné, soustøedit pozornost èlenù na
úzký cíl, na vìdeckou analýzu sporných (paranormálních) jevù a
názorù, které se týkají hmotného svìta.
Chtìl jsem, jako souèasný redaktor Zpravodaje, zaøadit do tohoto
èísla i pøíspìvky naich èlenù. Máme k dispozici pøednáky doc.
Fundy i dr. Grygara, které zaznìly na únorovém veèeru, èlánky doc.
Haubelta, dr. Libovického, ing. Battìka, ing. Kubíka a kratí pøípìvky
dalích èlenù. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl èlánky nezaøadit.
Neradil jsem se s pøedsednictvem, nemohli bychom dosáhnout shody.
Dovolte mi proto, jednak jako pøedsedovi klubu, ale hlavnì proto, e
jsem prostudoval vechny výe uvedené èlánky ve Skeptical Inquirer
i vechny pøíspìvky naich autorù, abych vyjádøil svùj názor:
Pøedevím chci vem za úèast v naí diskusi podìkovat jménem
naeho klubu. Za obì pøednáky, za diskusní pøíspìvky na veèerech,
které byly tématu náboenství vìnovány, za vechny dalí pøíspìvky
i ústní komentáøe a kritické poznámky. Názory a postoje naich èlenù
jsou èasto diametrálnì odchylné, ale vánìjím problémem je, e se
nedovedeme zatím s nadhledem, vìcnì, sine ira et studio nad náboenskou problematikou zamyslit. Vìtinì pøíspìvkù chybí rys nezbytné tolerance, pøednáky i èlánky jsou zatíeny emocemi, objektivní
analýzu nahrazují subjektivní dojmy, chybí fundované znalosti
z religioinistiky, v jiných pøíspìvcích je patrná snaha obvinit ateistického skeptika ze scientismu, v jiných opìt snaha dokázat vìdecky
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existenci Boha, nebo z druhé fronty snaha vìdecky existenci Boha
vyvrátit. Objevují se mezi námi i postoje militantní - ani propagovaný
laicismus není prost tohoto aspektu, nìkteøí z nás se neubráníme
útokùm ad personam. A koneènì: jen tìko bychom zdùvodnili, e do
Zpravodaje zaøazujeme nebo dokonce propagujeme urèitý, a ne jiný,
názor v této výbuné oblasti.
Nechci úroveò pøíspìvkù a diskuse sniovat, ale jen tìko mùeme
zatím soutìit s texty vìdcù svìtového formátu, kteøí se náboenskou
problematikou v rámci moderního skepticismu dlouhodobì zabývají a
jejich pøíspìvky jsou navíc podrobnì recenzovány. Hlavní dùvodem,
proè není vhodné v publikování èlánkù s náboenskou tématikou ve
Zpravodaji pokraèovat, je vak obava, e bychom vyvolali zbyteèné a
nic neøeící konflikty. Tento mùj názor je v plném souladu s následujícím
stanoviskem pøedsednictva.

Stanovisko pøedsednictva SISYFA k náboenství

Pøedsednictvo ÈKS SISYFOS se na své øádné schùzi dne 15.
února zabývalo vztahem ÈKS k náboenství, resp. otázkou, zda
bychom se mìli nadále náboenskou tématikou zabývat a zda bychom nemìli zmìnit bod 7 èlánku II. naich stanov. V úvahu jsme
vzali názory pøednáejících i vech diskutujících na naich veèerech,
písemné podnìty, které jsme k tomuto tématu obdreli i názory
skeptikù zahranièních. Výsledkem jednání bylo pøijetí následujícího,
výraznì vìtinového stanoviska:
Obì oblasti, vìdu a náboenství, chápeme jako svébytné celky,
s odlinou sférou zájmu, které se v principu nemusí pøekrývat a
nejsou proto v principiálním konfliktu. Oblast náboenství je ovem
pøístupná vìdeckému zkoumání, které nemá limity. Na druhé stranì
je stejnì legitimní posuzovat vìdeckou èinnost z duchovních a etických pozic.
Z øady praktických dùvodù, podobnì jako svìtová organizace CSICOP, jejími jsme èleny, vak není vhodné, aby SIYFOS na svých
pøednákách, veøejných vystoupeních nebo ve Zpravodaji zasahoval
do oblasti náboenské, právì tak jako do oblasti etiky a politiky.
Jediným fórem, které nadále povede toto téma v patrnosti, bude nae
spoleèensko-vìdní sekce.. Hlavní dùvody: 1/ SISYFOS je klub malý,
který se musí soustøedit na omezenou oblast sporných jevù, aby
vùbec mohl dosáhnout pozitivních výsledkù. 2/ SISYFOS nemá dostatek fundovaných znalcù náboenské problematiky ani materiálních
zdrojù, aby se mohl touto problematiku vìdecky, serióznì zabývat. 3/
Náboenské postoje i vztah k náboenské víøe èlenù SISYFA jsou
pøíli diverzifikované a celoivotní zkueností fixované, take není
nadìje na dosaení shody a tedy smysluplného výsledku event.
pokraèujících diskusí. 4/ Problém náboenství a náboenské víry je
pøíli výbuný, v diskusích by nebylo mono vyhnout se konfliktùm
mezi naimi èleny, které by mohly naruit spoleèné, harmonické úsilí
na poli naeho hlavního zájmu.
Toto nae stanovisko se vak týká vlastního obsahu náboenství,
etiky a politiky, posuzování tìchto kategorií z hlediska obecného
(jako takových, an sich). Tam, kde na hranici tìchto oblastí,
v konkrétních situacích a pøípadech, dochází ke støetu, tam se samozøejmì bude SISYFOS nadále angaovat a problémy analyzovat.
Máme na mysli napø. ve sféøe náboenské otázku evoluce, resp.
kreacionismu, zázrakù, krvavých stigmat, turinského plátna apod.
Podobnì se nelze vyhnout etickým problémùm v medicínì (napø.
eutanázii a interrupcím, etice lékaøù praktikujících arlatánské metody), nebo chybným politickým rozhodnutím, která jsou v rozporu
s vìdeckým, napø. sociologickým poznáním.
Jsme si vìdomi toho, e znìní bodu 7 èlánku II. naich stanov
nevystihuje nae stanovisko zcela pøesnì, ale formulovali jsme je se
snahou o struènost a z tohoto hlediska je pokládáme za vyhovující.

Skeptical Inquirer, 4/99
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Kolize svìtù
Benjamin Radford

aneb paranormalita realitou

Skeptical Inquirer 6/2000, upraveno a zkráceno
Paranormální svìt a reálný svìt jsou dvì samostatné oblasti
a divné vìci se dìjí, kdy se oba svìty setkají. Skeptici ijí ve
svìtì, který nezná nepøirozené pøíèiny. Nevysvìtlené fenomény
pøipisujeme nedostatku informací, nikoli mystickým silám. Koincidence chápe skeptik jako pøirozený jev ve svìtì, kde vládne
i náhoda a ví také, e osobní zkuenost je ovlivnìna tisícem
vlivù, vèetnì nálady, oèekávání, víry. Lidé vìøící v paranormální jevy ijí ve svìtì, kde existují zázraky, kde koincidence je
výsledkem plánované akce vyích duchovních mocností a sil.
Osobní zkuenost je pro nì koneènou pravdou.
Pøesto na jisté úrovni sdílíme vichni jeden svìt: jezdíme po
stejných dálnicích, jíme stejnou potravu, chodíme na stejné
filmy. Skeptik se ovem pøi promítání Poltergeista IV/12 pìknì
baví zdaøilou fikcí, kdeto ten druhý si øíká: Je to sice jen film,
ale mùe se to stát.
Skeptikùm se vyèítá, e neberou psychické síly vánì, e
jsou tvrdoíjnì zaujatí proti monosti existence paranormálních
fenomenù. Zkusme je tedy jednou vzít vánì a prohlédnìme si
svìt, ve kterém budou existovat psychické síly a senzibilové,
jasnovidci a proskopici.
Existence jasnovidcù by pøedevím znamenala ztrátu práva
na soukromí. Senzibil by vidìl na dno Vaí due. Nemìli byste
ádné tajemství, vechny Vae mylenky, city i Vae nápady,
intimní detaily z Vaeho ivota, ve by znal a ve by mohl
zveøejnit nebo Vás tøeba vydírat.
Kdyby jasnovidci skuteènì existovali, vechny instituce a
profese, které se zabývají utajenými skuteènostmi, policie nebo
detektivové, by byly bezcenné. Výrobní i vojenská tajemství by
neexistovala. Jasnovidci by pomáhali zloèineckým gangùm. Lupièi
by vdy li na jisto za nejvìtí a nejménì chránìnou koøistí.
Státy i firmy by si ovem na ochranu najímaly jiné senzibily.
Válka senzibilù by byla na obzoru.
Kdyby existovali jasnovidci, neexistovaly by ádné záhady.
ádno UFO by nebylo neidentifikované, vechny zázraky by se
vysvìtlily, Bermudský trojúhelník by pøestal být hádankou a
nebyly by nevyjasnìné loupee nebo únosy.
Senzibilové nadaní schopností proskopie, pøedvídáním budoucnosti, by mìli nesnadný ivot. Byli by spoluodpovìdní za
vechny zloèiny. Mìli je pøece vèas ohlásit, aby se jim pøedelo.
Vichni senzibilové, pokud nenahlásili jakýkoli zloèin nebo
katastrofu, ke kterým neustále dochází, by mìli být okamitì
zatèeni a ztrestáni jako spolupachatelé a spiklenci.
Nevyhnuli by se trestu ani v pøípadì, kdyby hlásili zloèiny
vèas. Kdyby se pak ukázalo, e jejich informace a pøedpovìdi
jsou nepravdivé, e ke zloèinu nedolo, nepochybnì by je bylo
mono zavøít pro le a klamání úøadù. Nepochybujeme o tom,
e by se vìtinou rychle prohlásili radìji za podvodníky a
odvolali své tvrzení, e jsou schopni pøedvídat budoucnost.
Na druhé stranì by ale byli neuvìøitelnì bohatí. Získali by
vechny výhry v soutìích, Sazka a Sportka by vyplácela
výhry jen jim, vechna kasina by zbankrotovala. Zøejmì vak
jsou senzibilové lidmi nesmírnì charakterními, kterým nezáleí
na materiálních statcích. Vdy neznáme ani jednoho senzibila
 milionáøe, který by takové výhry shraboval.
Ale nejvìtím problémem je stejný paradox, jaký pøedvádìjí
dva slavní lháøi. Kdyby senzibil vìdìl vèas o autohavárii princezny Diany, byl by ji varoval a k havárii by nedolo. Kdyby
ovem k havárii nedolo, velmi by to zpochybnilo jeho prognostické schopnosti. Nepodvádìl?
Z paradoxu nevybøedneme jinak, ne e pøipustíme dvì
monosti, buï lze budoucnost ovlivnit a vyhnout se i správné
pøedpovìdi, nebo je pøedpovìï absolutnì správná a nemìnná,
a dìláme co dìláme.
V prvním pøípadì by dolo k zániku souèasných prognostických a futurologických orgánù i jejich metod, protoe by budoucnost odhalili pøesnìji senzibilové, ale hlavnì by se bu-
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doucnost vyvíjela jinak. Senzibilové by vèas varovali, lidé by
se pøizpùsobili. Pro medicínu by to znamenalo vítìzství nad
rakovinou. Vechny tumory by se vyléèily v iniciálním, prekancerózním stadiu. Onkologická oddìlení by se zruila a lékaøi
by pøili o práci a výdìlky.
Kdyby ale nebylo mono pøedpovìdi senzibilù zmìnit, kdyby
skuteènì mìli schopnost správnì urèit budoucnost, pak by to
znamenalo, e je lidský údìl naprosto pøesnì determinován,
e neexistuje svoboda, odpovìdnost jednotlivce, ani svobodná
vùle. Vedlo by to nepochybnì k absolutní skepsi, k odevzdanosti, ztrátì aktivity a iniciativy lidí, k fatalismu. Proti osudu
jsme pøece bezmocní.
Senzibilové by tak rozøeili fundamentální filozofickou otázku,
problém svobodné vùle versus determinismus.
Tak to vypadá, kdy vìci domyslíme do dùsledku. Co na to
senzibilové a vìtci? Mohou jen tvrdit, e jejich pøedpovìdi
nemají absolutní platnost, e jen naznaèují monou budoucnost. Pak ovem jejich pøedpovìdi smysl nemají. K astrologùm
a kartáøkám se pøece lidé uchylují právì proto, e se bojí
nejisté, moné budoucnosti a chtìjí se dozvìdìt pravdu.
Výe uvedené pøíklady ukazují, e mnoho
senzibilù asi mezi námi
neexistuje. Proè ale
pøesto existuje víra v
takové schopnosti?
Lidé jsou zøejmì rùzní
a mají rùzné nároky na
váhu dùkazu. Skeptici
nepochybnì vyadují
pøesvìdèivé dùkazy,
aby nìèemu uvìøili.
Lidé z druhého bøehu
se naopak spoléhají na
intuici, pocity a dojmy.
Ponìkud zvlátní ale je, e ani zdaleka nejsou dùslední. I
psychotronik nebo astrolog, kdy má problémy se svým autem,
neváhá a smìøuje k mechanikovi. Myslíte, e by se spokojil s
odpovìdí: Hvìzdy dnes nestojí správnì, poèkáme a Mars
bude mimo souhvìzdí Lva, nebo s tím, aby mechanik do jeho
milované Octavie poutìl vibrace, kosmické informace nebo
dosud neznámou energii? Dobøe ví, e pro jejich reálné vlastní problémy nejsou paranormální vlivy dostateènì realistickým
faktorem. Jsou ovem velice vhodné pro jejich klienty a pacienty.
Je snad jejich vìdomí roztìpeno? Jde tu o kognitivní disonanci, o souèasné zastávání dvou zcela protichùdných a navzájem nesluèitelných názorù? Nikoli, kadý z obou pohledù a
názorových systémù platí pro jinou oblast svìta a ivota.
Dobøe si dovedeme pøedstavit tøeba právníka, který po celý
den pracuje s fakty a pøísnì logickými argumenty. Veèer,
doma, si pak vykládá karty, rozvine astrologické instrumenty a
mapy nebo telepaticky hovoøí se svým známým nebo dokonce
vyvolává své zesnulé bliní. Pro nìj je to tøeba zajímavý
koníèek, pro mnohé senzibily ovem výdìleèný prostøedek.
Mnoho lidí si v paranormálním svìtì libuje, je zajímavý,
inspirativní, nabízí netuené monosti, irí poznání, skrytou
moc, mystickou energii. Bohuel, kdyby psychické síly skuteènì existovaly, vyvolalo by to velice váné spoleèenské, pøedevím etické problémy, dotýkající se individuality, osobní svobody, soukromí, svobodné vùle, ale i problémy ekonomické,
zdravotnické, právní i politické. Skuteènost, e jsme stále osobnì
svobodní, e máme svá tajemství a své soukromí, e skuteènì
uplatòujeme svou vùli, e se právní systém nehroutí a rakovina nás stále ohrouje, to ve dokazuje dostateènì, e paranormální svìt a jeho síly, tak jak je popisují parapsychologové,
neexistuje. A vìtina lidí je nepochybnì astná, e ádný
senzibil nevidí do jejich due a neodhaluje jejich budoucnost.
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Oslava svìta
Chet Raymo

(Ch. Raymo, fyzik a astronom, je vìdeckým komentátorem
èasopisu Boston Globe a autorem øady knih o vztahu vìdy
a náboenství.)
V pozdním létì minulého roku jsem strávil noc v modlitebnì
Gallarus, kamenné stavbì ze 7. století, na západním konci
Irska. Je to nejstarí nepokozená budova Irska, jedna z nejstarích v Evropì. Modlitebna, ve tvaru obráceného èlunu,
není vìtí ne gará pro jeden vùz. Vchod je úzký a v zadní
stìnì je nepatrné okénko. Oba otvory jsou volné, pøístupné
ivlùm. I ve dne je tøeba svìtla k prozkoumání vnitøku.
Nevím, proè jsem tam vlastnì byl a co jsem chtìl dìlat
celou noc, beze spánku v tom tmavém prostoru. Snad jsem
chtìl nìco vytuit o tom, co dávní irtí poustevníci hledali na
této drsné výspì na konci Evropy. Domnívali se moná, e
jsou na pokraji vìènosti. Byli to poutníci Absolutna, hledající
svého boha v exstatickém setkání s kamenem, vìtrem, moøem
a oblohou.
Kdy jsem pøiel, slunce u dávno zapadlo, i kdy v létì,
v tìchto íøkách, nikdy nemizí na severním nebi slabý pøísvit.
Byla mìsíèní noc s rozehnutými hvìzdami, nejvíce záøil Jupiter. Obèas bleskly oblohou meteory a zahlédl jsem i plující
satelit. Skrèil jsem se do tmavého kouta modlitebny, s koleny
pod bradou  a èekal. Ani vlastní ruku jsem pøed sebou
nevidìl, jen slabý odlesk svìtla hvìzd dopadal pøed vchod.
Ticho ruil jen tichý hvizd mého dýchání.
Jak plynul èas, zmocnil se mne mocný pocit nìèeho nebo
nìkoho, kdo se mnou sdílí prázdnou temnotu. Nejsem mystik,
ale vìdìl jsem, e nejsem sám a pochopil jsem, e i staøí
poustevníci by museli mít stejný pocit pøítomnosti nìkoho
v místnosti. Nevydrel jsem, musel jsem vyjít ven, do noci,
náhle výjimeèné jasné. Vechny hvìzdy rozlily svìtlo po obloze a na severu, jako odmìna za mé dlouhé bdìní, se rozzáøila
a tanèila a k zenitu polární záøe. Støíbrné paprsky a chvìjivé
barevné sloupy prýtily od horizontu pøi moøské hladinì a
k nebesùm, okouzlující záøe splynula s hvìzdami. Stál jsem
pøed vchodem v úasu a vzpomnìl si na cestovatele Ch. F.
Halla a na jeho slova, kdy uvidìl v Arktidì auroru: Mou první
mylenkou bylo: Mezi vemi Bohy není ádný takový jako Ty,
ó Pane, ádné dílo takové, jako to Tvé! Hledìl jsem, vidìl
jsem a chvìl jsem se.
Hall dobøe vìdìl, e pozoruje pøirozený fenomén, ádný
zázrak, ale jeho reakce ukazuje, jak mohutným dojmem pùsobí
pøírodní jev i na mysl trénovanou ve vìdeckých metodách. Co
si pak mohli myslit mnii v Gallarusu pøed 1300 léty, v dobì,
kdy pro výjimeèné fenomény byl k dispozici jen nadpøirozený
výklad? Jistì cítili, kdy vystoupili z inkoustové tmy svatynì
pod jiskøící závoje svìtla, e je to znamení pro nì, známka
zjevení, odpovìï na jejich modlitby .
Kosmologická pøedstava, pøíbìh o vesmíru a naem místì
v nìm, byla vedle spirituality a liturgie hlavní souèástí tradièní
náboenské víry. V oblasti kosmologie vak leí zjevný antagonismus mezi vìdou a náboenstvím. Vìda a náboenství
odpovídají jinak na otázky: Co je to svìt? Odkud jsme pøili?
Jak je svìt øízen? Èím je lidský jedinec? Co je naím osudem? Lidé hledali a také vdy nali odpovìdi na tyto otázky a
vyjadøovali je pøíbìhem. Tak vznikly kmenové mýty, písma,
církevní tradice. Vechny tyto pøíbìhy se odvozovaly od pøímé
zkuenosti s pøírodou, od takové zkuenosti, jakou byla ta má
uvnitø a pøed Gallarskou oratoøí. Kadý pøíbìh obsahuje stopu
zkuenosti a znalosti.
V prùbìhu kulturní evropské historie vak vznikl Nový Pøíbìh, New Story, pøíbìh vìdeckého poznání, který pøehluil
staré mýty a stal se pro mnohé novou, spolehlivìjí kosmologickou komponentou náboenské víry. Nový Pøíbìh je produktem tisícù let lidské zvìdavosti, pozorování, experimentování a
kreativity. Je to pøíbìh stále se vyvíjející, nedokonèený a asi
nikdy nekonèící. Je to pøíbìh, který zaèal explozí ze semene
o nekoneèné energii. Semeno expandovala a chladlo. Vznikly
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první èástice, pak atomy vodíku a hélia. Víøící plyny splývaly
ve hvìzdy a galaxie. Hvìzdy hoøely, vybuchovaly, vykovaly
tìké prvky  uhlík, dusík, kyslík  a vyvrhly je do prostoru.
Vznikly nové hvìzdy, s planetami z tìkých prvkù. Na jedné
z planet blízké typickému slunci v typické galaxii se objevil
ivot jako mikroskopické reprodukující se shluky atomù.
V prùbìhu bilionù let se vyvinul ivot stále bohatí a komplexnìjí. Kontinenty se posouvají, moøe stoupají a klesají, atmosféra se mìní. Miliony druhù vznikly, aby opìt zanikly. Jiné se
adaptují, pøeívají a mnoí se. Nakonec vzniklo lidské vìdomí
a Homo sapiens zakouí nevyslovitelné pocity, pøemýlí, co to
ve znamená a vytváøí pøíbìhy  od prvých s neviditelnými
duchy, sídlícími v temnotách, k pøíbìhùm o bozích nebo Bohu,
který na nae modlitby odpovídá rozehnutím svìtel na nebi,
a Pøíbìhu Novému.
Nový Pøíbìh má proti vech pøedchozím významné výhody:
1/ Pøedevím funguje. Pracuje tak dobøe, e se mohl stát
nenahraditelným základem naí technické civilizace. Stavíme
gigantické pøístroje, akcelerující èástice, abychom poznali, co
se dìlo v prvních okamicích Velkého tøesku. Vysíláme teleskopy do prostoru, abychom vidìli záøení pocházející z první
exploze. Spektroskopy a detektory radiace umoòují studovat
sloení hvìzd a galaxií a výsledky srovnáváme s naimi teoriemi o vzniku ivota. Experimentujeme, testujeme, stále a vemi zpùsoby hledáme v Novém Pøíbìhu chyby. Najdeme-li je,
pøíbìh opravíme.
2/ Má univerzální platnost. Je produktem západní kultury,
ale stal se spoleèným pøíbìhem pro vechny vzdìlané národy
na svìtì. Vìdci vech kultur, náboenství i politických pøesvìdèení si navzájem volnì vymìòují ideje a pouívají stejná
kritéria verifikace a falzifikace. Nic z toho neplatí pro nesèetné
pøíbìhy staré.
3/ Spojuje èlovìka s celou ivou i neivou pøírodou.
Nìkteré staré pøíbìhy, i ten mùj, zaèínající Adamem a Evou,
vysunuly èlovìka mimo prostor a èas, obdarovaly ho nadzemským duchem a daly mu moc nad miliony ostatních stvoøení
na Zemi. Nový Pøíbìh nás vrací do prostoru a èasu naí
Zemì, uèí nás, e biologicky jsou vichni lidé stejní a e jsou
souèástí pøírody. Jsme jen efemerní jedinci, nerozluènì spjatí
s ostatním ivotem na Zemi, s planetou i hvìzdami.
4/ Pøisuzuje nám odpovìdnost za nae ivota i za budoucnost planety. V Novém Pøíbìhu není vevìdoucí Bùh,
který podle své chuti tvoøí a zasahuje do svìta, který by
odpovídal na nae prosby, a který vede vechny vìci
k pøedurèenému konci. My dnes máme svou svobodnou vùli a
jako jediní mezi tvory máme proto obrovskou odpovìdnost,
abychom ná talent pouili rozumnì.
5/ Je to pøíbìh vesmíru neuvìøitelnì komplexního, nádherného a nekoneèného, pøíbìh otevøený, netuenì bohatý,
který je trvalou výzvou lidskému duchu.
Pøesto bychom mìli jako poklad støeit staré pøíbìhy, zkuenost i hodnoty v nich. Mìli bychom oslavovat svìt vemi
rituály a poetickými jazyky naich tradièních kultur, které jsme
se nauèili. Ale jen jediný, Nový Pøíbìh, má takovou globální
autoritu, aby nám pomáhal pøeít a navigovat v budoucnosti.
Víme, e to asi není pøíbìh zcela vìrný, ale urèitì je nejvìrnìjí. Ze vech pøíbìhù, které nám mohou poskytnout základ
pro souèasné náboenské cítìní, je jediný, který proel ohnìm
vìdeckého experimentování.
Nový Pøíbìh mi také vysvìtlil tanèící záøi na noèním nebi
u Gallarusu. Co jsem vidìl, nebylo zlé znamení ani zázrak, ale
pøírodní ohromující výtvor støetu hmoty a magnetismu Zemì se
sluncem. Svìt zázrakù jsme nechali dávno za sebou. Pøesto
jsme neztratili smysl pro krásu a úas. Naí odpovìdí na
záøivý pøírodní úkaz mùe proto i dnes jetì být náboný pocit
úcty. Necháme-li se jím vést, mùe nás dovést k setkání
s Absolutnem .
Kdy slunce vyjasnilo východní obzor a vybledly poslední
stopy aurory, vyplail mne párek vlatovek, pronásledujících
hmyz a vylétajících a vlétajících do modlitebny. Sledoval jsem
je dovnitø a k vyènívající øímse, pod kterou jsem v noci sedìl
a spatøil jsem tøi vyplaená ptáèata. Mysteriózní neznámou
bytostí, kterou jsem tak silnì vnímal v temném noèním tichu,
nebyl Bùh, ani duch, ani démon, ale vlatovky, jejich dýchání
a ustìní jejich køidélek.
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Recenze
Humanitní etika Paula Kurtze
Rudolf Battìk
Zakladatel amerického hnutí skeptikù a pozdìji i mezinárodní
organizace regionálních skeptických hnutí, Paul Kurtz, je filozof,
který pøednáí na Newyorské státní univerzitì v Buffalu. Ve sloventinì vyla jeho kniha Zakázané ovoce s podtitulem Etika
humanismu (Vyd. R. koda, Bratislava 1998, 230 str.).
Je dobré si uvìdomit, e soudobá kritika paranormality a iracionality se opírá o vìdecké, tj. racionální poznávání v plné íøi
vìdecké erudice, tedy i o analýzy z pozic spoleèensko vìdních
disciplin. Koncepci své knihy autor rozvíjí kritikou náboenských
pøedstav jako základního a jediného zdroje mravnosti. Aby ukázal,
e urèité prvotní formy a zásady chování vznikaly souèasnì
s biologickou evolucí a v jejím rámci i s evolucí vìdomí, upozoròuje na fakt, e i dnení èlovìk, nenáboensky, profánnì orientovaný, respektuje a dokáe rozliovat mezi dobrem a zlem. Autor
øíká, e úlohou jeho knihy je ukázat, e existuje objektivní a
pozitivní humanistická základna etického chování.
Náboenská transcendentalita, která výrazným zpùsobem ovlivòuje v posledních dvou-, tøí tisíciletích lidské vìdomí, jen pøebírala
a posvìtila prostøednictvím náboenských autorit minulostí rozvíjené systémy, obyèeje, spoleèenské zvyky a tradice. Pravìké lidstvo ve svých u výraznì sapientních formách vnáelo do svých
vztahù kmenového souití prvky vzájemného individuálního a skupinového respektu stále novì a jinak se uplatòujícího.
Mravnost, toti schopnost rozliovat dobré a zlé, ale také uiteè-

Bøetislav Fajkus: Souèasná filosofie
a metodologie pøírodních vìd
Václav Kubita
Vydalo nakl. Filosofia, Praha 1997, 135 str.
V minulých èíslech Zpravodaje SISYFOS se nejednou objevilo
znepokojení nad nìkterými filozofickými teoriemi, napø. souèasným
postmodernismem, které zpochybòují a nìkdy i zcela negují schopnost
pøírodních vìd vytvoøit obraz svìta s pøijatelnou mírou korespondence se skuteèností. Fajkusova kniha stojí na opaèném pólu: je
zamìøena na kritické zkoumání právì tìch souèasných filozofických smìrù, které aspirují na nalezení univerzálního kriteria pro
vìrohodnost poznatkù, které pøírodovìdecké bádání pøináí. Autor
podává v jednotlivých kapitolách koncizní shrnutí tìchto teorií a
jejich tvrzení následnì kriticky rozebírá. Kniha je psána velmi
støízlivì, sine ira et studio, pisatel vak neetøí ádné autority.
Kadá kapitola je doplnìna citacemi relevantní literatury, take
kniha poskytne ètenáøi nejen pøehled problematiky, ale usnadní i
pøípadné dalí studium.

Co bych si nikdy nekoupil
Max Heindel a Augusta Heindelová: Poselství hvìzd
Podtitul praví, e se jedná o uèebnici obecné a lékaøské astrologie. Vydáno nakladatelstvím Sursum v Tinovì, 1996.
Z anglického originálu vydaného poprvé pravdìpodobnì na
zaèátku tohoto století pøeloil Josef Orulík. Úctyhodných 526
stran textu zahrnuje i astrologické tabulky a schémata.
I kdy je tato kniha oznaèena jako uèebnice, obávám se, e
èlovìk v astrologii nestudovaný se z ní nenauèí vùbec nic. Není tu
toti øeè o tom, jak se horoskop sestavuje, jde tu o interpretaci
horoskopù, a to s dùrazem na hádání diagnózy a vývoje zdravotního stavu v budoucnosti. Muská polovina autorské dvojice - Max
Heindel  je povaován za jednoho z velkých astrologù minulosti.
O íøi jeho zájmù svìdèí i to, e poèátkem století oivoval resekruciánskou spoleènost, zabýval se léèitelstvím na bázi ivoèiného
magnetismu a hojnì brousil i v jiných oblastech okultních.
Nejvíce mì pochopitelnì zaujala druhá èást knihy, pojednávající
o lékaøské astrologii. Zde nalezneme obírné pasáe, v nich
jsou kombinovány dobové medicínské pøedstavy s astrologickými
principy. Najdeme zde polemizování s názory ji dávno obsolentními, take moderní astrologicky orientovaný léèitel asi hoøce zapláèe nad nepochybnì nemalým penízem, za který si knihu musel
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né a potøebné od zbyteèného a èlovìku neslouícího, je souèástí
lidského proívání, tvùrèí èinnosti a promìn, které lze zaznamenat
dokonce i za ivota jedné generace. Staèí tøeba uvést, jakými
zmìnami prolo etické posuzování a hodnocení i právní praxe u
takových jevù, jakými jsou homosexualita, eutanázie, sebeusmrcení (dosud neprávem oznaèované jako sebevrada), dále umìlé
pøeruení tìhotenství, ochrana proti poèetí nebo v minulosti èasto
tragicky konèící pøípady nemanelského poèetí a narození nemanelských dìtí.
Pro nás je zajímavé, e autor na konci druhé svìtové války jako
voják americké armády poznal koncentraèní tábory Dachau a Buchewald a pùsobil s útvarech armády, které osvobodily Plzeò.
V rozmluvách s èeskými obèany se dozvídal o ivotì v Hitlerem
ovládané zemi, ale pøedevím si uvìdomoval hrùzy genocidy
v podobì holokaustu. Tady byly poèátky jeho filozofického zamylení nad lidskou povahou, nad jejím kolísáním mezi dobrem a
zlem. Tìmto problémùm vìnoval své pozdìjí odborné studium
a dílo.
V závìru své knihy autor zdùrazòuje, e Etika humanismu pramení z hloubek filozofické moudrosti  Øecka a Øíma, renesance
a osvícenství  a z poznatkù moderní vìdy . Humanismus hlásá,
e jednotlivci jsou zodpovìdní vùèi sobì samým, ale i vùèi jiným
obèanùm spoleènosti.
V trvalém sporu o èlovìka je kniha Paula Kurtze výrazným
pøíspìvkem k porozumìní výsostnému postavení rozumu a jeho
dispozic pøi hledání smyslu lidské situace v kosmickém prostoru.

Pro ètenáøe SISYFA vak bude asi nejzajímavìjí poslední,
shrnující kapitola. Autor v ní mimo jiné dovozuje, e cesty pøírodovìdeckého poznání jsou natolik rozmanité a dynamické, e lze
sice odhalit nìkteré regulativní pricipy, které chrakterizují metody a
postupy vìdeckého zkoumání, nelze je vak chápat jako striktnì
preskriptivní a universální. Je pak ovem otázkou, zda filozofie
mùe pøináet poznání nezávisle na pøírodních vìdách. Sympatie
pøírodovìdcù vzbudí patrnì samý závìr knihy - je tu citace ze
známé Feynmanovy stati Hodnota vìdy, v ní velký fyzik proklamuje nárok pøírodovìdcù na názor, e je moné ít a nevìdìt a
právo brát vìci v potaz, pochybovat a nebýt si jist. Zde si
recenzent dovolí pøipojit krátkou poznámku: Feynman na závìr své
stati ukazuje, e stejnì omezené jsou vechny druhy lidského
poznání vèetnì spoleèenských vìd. To je mu dùvodem k tomu,
aby hájil demokracii jako jediný spoleèenský systém, který nenabízí konkrétní definitivní øeení, ale nechává otevøený prostor pro
trvalé zlepování. Je to brilantní ukázka, e nejen jednotlivé vìdecké poznatky, ale kultura vìdeckého mylení jako celek, nyní módnì opìtovnì braná v potaz, má lidstvu velmi mnoho co dát.
zakoupit. V pøedmluvì pøekladatele ádné varování v tomto smyslu
nenacházíme. Vyberme si tedy namátkou nìjaké heslo z medicínsko-astrologického indexu:
Krystaly, ádné nejsou v epifýze ani v hypofýze (str. 388 - 389):
Fyziologové se domnívají, e podvìsek mozkový a iinka zakròují, nebo zjistili, e tyto lázy jsou vyvinutìjí u nìkterých niích
ivoèichù, napø. u èervù, avak tyto názory jsou nesprávné. Tyto
lázy pouze odpoèívají. Vyskytla se rovnì domnìnka, e iinka
má nìjaký vztah k rozumu, nebo obsahuje jisté krystalky po smrti
èlovìka a jejich mnoství bylo mnohem mení u lidí s poruchou
mylení ne u lidí s normálním rozumem. Tento poznatek je
správný, avak jasnovidec má monost pozorovat, e mícha ivého èlovìka je naplnìna tekutinou v plynném stavu, e krev je
rovnì v plynném stavu a iinka neobsahuje ádné krystaly. Tato
tvrzení jsou vyhlaována s plným vìdomím a se znalostí jevù, e
krev a náplò míchy jsou kapalné mimo tìlo
Vechny látky jsou
èistì duchovní podstaty, dokud jsou uvnitø tìla .
Dále se doèteme o jasnovidném úèelu neastné iinky i o tom,
jak její význam roste na prahu vìku Vodnáøe. Takové pouèné ètení
na nás pøitom èeká na kadé druhé stranì. Chudák Heindel! Kolik
by toho musel ze svého spisu vykrtat, kdyby nìco vìdìl napøíklad
o ultrazvukových sondách pracujících v nitru cév nebo o transplantacích srdce. Tím ovem nechci øíci, e je to kniha zcela bezcenná. K matení dùvìøivcù a vydìlávání zcela neduchovních penìz ji
lze zøejmì pouít velmi dobøe.
Vojtech Mornstein (Pøevzato z brnìnských Univerzitních novin)
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Z naeho pohledu
Vdìènost
Francouzský týdeník Quotidien de la Réunion pøinesl èlánek o
vyléèení mladé èernoky z Lagosu, která trpìla tìkou malárií.
Navtívila nìkolik léèitelù, bohuel vak malárie nepatøí k tìm
chorobám, které reagují na zaøíkávání, pøikládání rukou, amanské
praktiky nebo magnetismus. Nakonec se pøece jen naly dvì
osoby, které jí poskytly finanèní prostøedky, aby mohla být hospitalizována na fakultní klinice. Po nìkolika dnech mohli lékaøi prohlásit, e se ji podaøí zachránit. Pacientka se svìøila: Jestlie
budu skuteènì zachránìna, pak budu nadosmrti vdìèná Bohu.
A urnalista, který o zachránìní dívky referoval, pøidal: Malárie je
straná nemoc, ale natìstí jsou bohové, andìlé a neviditelné
duchovní bytosti, které se o nás mohou postarat. Tak je tomu,
jak víme, èasto i u nás. Adresátem vdìènosti vyléèených nejsou
tøeba chirurgové, ale váení arlatáni.
AFIS 3/99

Vìtìní jako klamání veøejnosti
Ve Francii existuje orgán pro potlaèování podvodù  Direction
de la Répression des Fraudes, který se rozhodl zasáhnout i do
okultní sféry. Èasopis spoleènosti pro ochranu spotøebitelù, Revue
de 60 millions consommateurs informoval, e úøad provedl v poslední
dobì 124 kontrol u astrologù, kartáøek a jiných vìtcù a zjistil ve
44 % hrubé poruení pøedpisù nebo klamavou reklamu. Ve 14 %
pøípadù bylo zahájeno pøestupkové øízení. Pøípustné tarify za sezení, 100-500 frankù, nejsou deklarovány a velice èasto jsou vysoce
pøekraèovány. V jednom pøípadì vyadovala vìtkynì od klientky,
které správnì pøedpovìdìla finanènì velice úspìné rozvodové
øízení, neskuteèných 279.913 frankù. Stejnì aktivní jako francouzský úøad jsou podobné organizace i v Nìmecku, tøeba Stiftung
Warentest, testující nejrùznìjí výrobky a metody a informující
iroce veøejnost. A nezahálejí ani nìmecké soudy, v posledních
letech byly odsouzeny desítky výrobcù a léèitelù k vysokým pokutám. Nebylo by dobøe v rámci naeho pøibliování Evropì zøídit
podobný úøad, který by postihoval jak klamavou reklamu, tak i
prodej podvodných výrobkù a arlatánskou léèbu, také v Èeské
republice?
AFIS 2/99

Sisyfù je více
Název pro ná klub jsme zvolili dobøe, je srozumitelný, dostateènì provokativní, i kdy ne zcela pøesný. Èasto se nám podaøí
balvan dotlaèit a na vrchol hory a nìkdy spadne pøesnì na hlavy
naich soupeøù, arlatánù a pavìdcù. Název Sisyfos je dokonce
tak pøitalivý, e si ho zvolili i jiní. Pod tímto jménem nyní vychází
ve velkém nákladu èasopis pro mláde, urèený pro populárnì
vìdeckou výchovu ákù základních kol, co je úkol zøejmì stejnì
nadlidský jako ten ná. A teï jej pøijali i studenti v Plzni. Projekt
Mladý Sisyfos vznikl na katedøe matematiky Fakulty aplikovaných
vìd Západoèeské univerzity (ZÈU). Zahájil jej jako pozvaný host
v øíjnu 2000 Jiøí Grygar a letos v únoru projekt pokraèoval pøednákou akad. malíøe K. Bøeziny. Cílem projektu je ukazovat rùzné
pohledy na svìt, rùzné pravdy, které mohou být úplnì jiné ne ty
nae. Chce ukázat, jak nebezpeèné mùe být pøebírání informací
bez pøemýlení. Mìl by jako celek rozvíjet a podpoøit kritické
mylení zejména u studentù støedních kol, ale i uèitelù pøi jejich
dalím vzdìlávání, èi studentù niích roèníkù ZÈU. Ná klub byl
pozván k dalím pøednákám, které se pøipravují pro podzim 2001.
Budeme tam samozøejmì propagovat jen pravdu jedinou, pravdu
ve vìdeckém slova smyslu.
Volbu názvu pro ná klubu také pochválili evroptí skeptici a
s nadením ocenili nae logo, dílo akad. malíøe a karikaturisty K.
Bartáka. Poádali nás o souhlas, aby je mohli pøi svých akcích
pouívat jako symbol skepticismu. Èelná pøedstavitelka nìmeckých
skeptikù, prof. B. Burkhardová, si dokonce Bartákova skeptikasisyfa vyvìsila na stìnu své pracovny v nadivotní velikosti. JH

Etický kodex profesionálního homeopata
Èeská homeopatická spoleènost má svùj kodex profesionálního
homeopata, jeho první bod zní: Homeopat si je vìdom , e léèí
duchovní ivotní sílu èlovìka, aby byla opìt schopna udrovat
vechny psychické i fyzické funkce organismu v harmonickém souladu. Homeopatie dává èlovìku komplexní schopnost uzdravovat
se vitální silou.
Toto pøiznání, které ovem není nièím jiným ne potvrzením
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Hahnemannovy pøedstavy, oceòujeme. Jen tìko mohou nyní homeopati dokazovat, e jejich medikamenty jsou úèinné, e existují
reálné stopy léèivé substance v homeopatickém pøípravku pøi pøekroèení Avogadrova èísla a e jejich experimenty mají vìdeckou
hodnotu. Laboratorní i klinické experimenty se toti týkají jen materiálního svìta, duch je nepøístupný vìdeckému zkoumání. Homeopatie je skuteènì svìtem duchù  duch léèiva pùsobí pøes ducha
èlovìka na duchovní pøíèiny nemocí. Jsme rádi, e homeopaté
pøiznávají, e jejich disciplina leí mimo doménu vìdeckého poznání a tedy vìdecké medicíny.

Knìz jako spojenec skeptikù
ádná kuriozita, skeptici nejsou sdruením atheistù. Mnoho duchovních jsou aktivními èleny skeptického hnutí v USA i západní
Evropì a s cíli èeského SISYFA se ztotoòují mnii církevního
øádu baziliánù, kteøí odsuzují tøeba homeopatii, jak z vìdeckého,
tak i náboenského hlediska. I nìkteøí katoliètí knìí protestují
proti zneuívání spirituality nìkterými arlatány. Ne vdy jim to
projde:
Dne 16. 1. 2001 probìhl v Pováské Bystrici na Slovensku
soudní proces proti katolickému knìzi Ladislavu Hermovi, tamnìjímu dìkanovi. Dùvodem pro rozpoutání tvavé kampanì proti
nìmu bylo to, e pøi bohoslubì v chrámì veøejnì objasnil nesluèitelnost metody Reiky s køesanskou vírou a Boím slovem.
Reagoval tak na inzerát PhDr. A. Krajné z Beluských Slatin, která
tuto metodu nabízela, a na rychlé íøení této metody na Slovensku. Provozuje ji u øada mistrù. Reiki má tøi stupnì zasvìcení,
ve kterých se pøijímá kosmická energie. Nemá nic spoleèného
s energií fyzikální, EMG ani gravitaèní èi jinou, je to inteligentní
energie, která si najde v tìle èlovìka tu problémovou èást, tedy
energie duchovní. Knìz se postavil na stranu zdravého rozumu a
varoval pøed psychickou manipulací pouitím takových praktik.
Mistryni ubylo zákazníkù a knìze zaalovala. Na její stranu se
samozøejmì postavila místní média i veøejné mínìní. Sisyfos byl
zastánci knìze vyzván, aby vyslal k procesu znalce, který by
soudu vysvìtlil arlatánskou podstatu metody Reiky. A tak daleko
to nedolo. Soud nehodnotil léèebnou metodu, a alobu odloil,
protoe pøiznal knìzi právo, vyslovit svùj názor na veøejnosti, i
v prostoru chrámu.
br.D.

Konec léèitelù v Èechách?
Samozøejmì nikoli. Pøesto vyvolalo pøijetí novely ivnostenského
zákona, který ruí pøedchozí zaøazení léèitelství mezi tzv. volné
ivnosti a který vstupuje dne 1. 3. 2001 v platnost, znaèný poplach a nevoli mezi léèiteli. Ti proto pøipravují vedle protestù i
návrh samostatného zákona o léèitelství, který nabízejí parlamentu.
Ke zdìení vak nemají dùvod, protoe novela jen ruí pøedchozí,
krátkodobì platnou novelu a situaci vrací pøed r. 1996. Vìtina
léèitelù pracuje stejnì bez ivnostenského listu, jiní provozují léèitelství pod jiným jménem a ti zbylí si nyní zaádají o poradenství.
Ostatnì, nìkteøí neléèí, tøeba jenom èistí. Tak popisuje svou
èinnost tøeba léèitel Ivan Gellner (Lidové noviny 1. 3. 2001): Ji
deset let èistím v Praze lidi, kteøí jsou znièení chemickou medicínou. Èistím také doktory a sestry. Kolikrát je taková sestra infekèní
a podává lidem infekèní rukou práky s vedlejími úèinky. Co se
týèe novely, já ji dlouho neøíkám své práci pøírodní léèba, ale
èitìní. Jak se øíká, vlk se naral a koza zùstala celá. Pomocnou
ruku nabízí léèitelùm i naøízení vlády è. 469/2000 Sb., které stanoví obsahové náplnì jednotlivých ivností. Do skupiny 214: Ostatní
je zaøazena ivnost Psychologické poradenství a diagnostika.
Take z léèitelù se stanou psychologové.
Zdá se ale, e nikdo nerespektuje zákon è. 20 O péèi o zdraví
lidu, podle jeho § 11 odst. 1 zdravotní péèi poskytují zdravotnická zaøízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu
se souèasnými dostupnými poznatky lékaøské vìdy. Implicitnì
z tohoto znìní plyne, e léèitelské metody nejsou povoleny. Souèasnou situaci vak nelze pokládat za zcela jasnou, zákony by se
mìly k léèitelství vyjádøit explicitnì, jak je tomu ve vìtinì státù
Evropy, i kdy legislativní opatøení, týkající se léèitelství, tam kolísají mezi úplným odmítnutím pøes toleranci a k uznání. Podle
mého názoru je nutné, aby byla èeská legislativa upravena a aby
se vyjádøila nejen k léèitelùm, tedy osobám bez patøièného vzdìlání, ale i k jednotlivým, dominujícím nekonvenèním, alternativním
metodám, jak je to bìné ve státech západní Evropy.
JH
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Z druhého bøehu
Alphamassage  program øízení Vaeho zdraví
Antonín Ryska
Nevím, kolik je takových pøístrojù v Èeské republice celkem,
nejménì jeden vak dovezen byl, a to do Kolína. Je drahý 
mnoho set Kè  a tak na nìj finanènì pøispìly i nìkteré úspìné
podniky z blízkého okolí ve snaze zajistit nadstandardní péèi pro
své zamìstnance. Moná, e je docela pøíjemné poleet si uvnitø
atraktivnì tvarovaného vajíèka pøístroje SUNSPEKTRA 9000, nechat
se prohøát, poslechnout nìjakou hudbu a jetì pøi tom èichat
nìjakou vùni. Pøístroj je veøejnosti prezentován takto: Systém
ALPHAMASSAGE je povaován za vrchol vìdeckého výzkumu. Je
to znovu objevení klasické èínské medicíny a východního pøístupu
k èlovìku jako celku a jeho spojení s moderní západní technologií. Systém spoèívá v ovlivòování tìlesného a duevního zdraví
regulací prostøedí, stimulací mozku prostøednictvím aktivního vnímání svìtla, tepla, vùní, tónù, dotykových podnìtù. Pøístroj, který
je tìmito funkcemi vybaven, se jmenuje SUNSPEKTRA 9000. Tento unikátní systém terapie je patentovì chránìn. Zdá se mi, e
konstruktéøi ani provozovatelé tohoto pøístroje opravdu netrpí nemístnou skromností. Soudný èlovìk má asi jiný názor na to, co je
vrcholem souèasné vìdy a techniky.
Pøístroj úèinkuje 8 rùznými zpùsoby poèínaje fototerapií a audiovizuální stimulací konèe, a lze pouít 11 rùzných programù léèby,
od programu redukce stresu, sniování tìlesné hmotnosti pøes
program dobíjení energie, detoxikace, meditace, imunoterapie,
program syndromu podzimního blues a ke specificky nastavitelnému programu osobnímu. Zmíníme se jen o nìkterých monostech:
Fototerapie: Fototerapie
vyuívá 6 celospektrálních
map Celospektrální svìtlo se nejvíce podobá svìtlu sluneènímu,
jeho dostatek je základem optimální chemické rovnováhy tìla.
Svìtlo napomáhá zvyování hladiny serotoninu, který pøímo ovlivòuje existenci dobré nálady. Fotony vstupující do oèí vìtinou
konèí v hypotalamu. Sic! Fotony ovem ve skuteènosti konèí na
sítnici, kde se odehrává pøemìna svìtelné energie na elektrické
nervové impulzy. Ani zrakové nervy, které potom pøicházejí na
øadu, ovem nevedou do hypotalamu.
Chromoterapie: Chromoterapie  barevná terapie. Barvy jsou
vytváøeny energiemi rùzných vlnových délek. Tuíme, e autor
chtìl øíci asi nìco o elektromagnetickém záøení, ale zamotal se do
bizarních pojmù jako jsou energie rùzných vlnových délek. Barva
pùsobí na celé tìlo, take dochází k pøímé absorpci pokokou a
k prohloubení úèinku barevného pùsobení. Mnohovrstevnatá struktura
kùe je ovem dobøe prozkoumána a tak víme, e v ní ádné
receptory pro barevní vidìní nejsou. Pøesto se najdou, jak patrno,
lidé, kteøí suverénnì prohlásí, e pøímá absorpce pokokou vede
k prohloubení úèinku barevného pùsobení. Chromoterapie je velmi úèinná v terapii obìhových poruch, únavy, bolesti svalù, astmatu, imunitních potíí, poruch zaívání, depresi. Proè tam ale nepøidat tøeba jetì bolesti zubù, zánìt slepého støeva, horeèku omladnic,
vypadávání vlasù u muù a anorexii? Papír pøece unese vechno.
Lékaøská vìda zná termín panacea (velék), jakýsi sen starých
alchymistù i souèasných léèitù  sen bohuel nereálný.
Tepelná terapie: Suché teplo èistí a detoxikuje pokoku. Monost regulace teploty znamená monost uvolnìní, oèitìní, zvýení
metabolismu, spalování kalorií. Teplo oèiuje tìlo a potlaèuje bolesti svalù a kloubù. Suché teplo uvolòuje a rozvláèòuje svalstvo,
take klesá tlak a napìtí. Teplo nutí organismus vymìovat smìs
tekutin a elektrolytù, toxinù. Zvýená funkce srdce a cév pøivádí do
tkání více výivy. Rozehøátím organismu se zvýí metabolismus
v prùmìru o 6% na kadý stupeò, o který se zvedne teplota tìla.
Zvýení metabolismu má za následek zvýené spalování kalorií
bìhem léèebné kùry i nìkolik hodin poté. Pøehlédnìme, e místo
kalorií se u dávno energie mìøí v joulech, alespoò v soustavì SI.
Jene pocení nepálí ani kalorie, ani jouly  jedná se o mìrné
jednotky a ty se spálit nedají. Bylo by to krásné, kdyby saunování
opravdu vedlo k hubnutí  bohuel to tak jednoduché není. Kdo
v saunì vypotí 2 litry potu, bude opravdu váit o 2 kg ménì,, ale
potom se bude muset rychle napít a bude pøesnì tam, kde byl.
Celý výklad o pocení, termogenezi, metabolismu a o absorpci
energie se sice tváøí vìdecky, je vak zmatený a nesrozumitelný.
Stejnì jako dalí pohádky o dobíjení energie èi o rovnováze
tekutin.
Aromaterapie: Vùnì harmonizuje pohyb èakrové energie. To
bychom se asi dozvìdìli veselé vìci, kdybychom poadovali spe-
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cifikaci takových pojmù jako je èakrová energie, co je to její
pohyb, a co to dokonce znamená ten pohyb harmonizovat.
Vágní, nepøesné nebo chybnì pouívané termíny spolu s mystikou,
subjektivitou, lpìním na dogmatech, s pohádkami o celostní léèbì
a velécích patøí do bìné výbavy alternativní medicíny a léèitelù.
Mohli bychom pokraèovat a procházet tøeba základní programo-

vou nabídkou a vybrat si osobní program, který mùe být zamìøen na specifickou èást organismu, orgán, jeho poruchu, funkci.
Je to vak trochu únavné, stále se opakují nejasné termíny, nepøesné formulace a krajinì nedùvìryhodná tvrzení o neuvìøitelnì
irokém spektru pouití, které pøístroj údajnì léèí.
Nejde ale jen o pseudovìdecký gulá v prospektu, napadají nás
jiné vìci: Jak je moné, e lidé, kteøí nepochybnì mají dostateèné
elektrotechnické znalosti, aby v jejich pøístroji skuteènì blikala rùzná svìtélka, aby pøístroj skuteènì produkoval svìtelné záøení a
teplo, vibroval a tøeba vydával vùnì, e tito lidé vykazují takovou
ignoranci v oblasti fyzikální teorie a samozøejmì úplnou absenci
znalostí medicínských? Jak je moné, e tak nesmyslným pøístrojùm dùvìøují kapitáni naeho prùmyslu, øeditelé krachujících podnikù, a e v jejich vytunelované pokladnì nacházejí prostøedky na
kupování nesmyslù? Jak je moné, e takový pøístroj dostane
osvìdèení od Státního zdravotního ústavu? A proè nikdo nepodá
alobu na klamavou reklamu, za jakou nepochybnì je nutno povaovat prospekt firmy Diké z Kolína. Ve státech civilizovaných by
taková aloba uspìla urèitì a rychle, u nás se není tøeba bát.
Zákony na postih klamavé reklamy i Zákon o péèi o zdraví lidu,
který implicitnì zakazuje pouívání neúèinných metod, jsou sice
k dispozici, ale a by soudní øízení po dlouhých letech dospìlo do
finále, firma Diké by jistì s úsmìvem nabídla dalí variantu pøístroje pod jiným jménem a s novými razítky potøebnými pro prodej.

Kosmická energie podle pana M. Provoda
Originální názory na kosmickou energii má pan Miroslav Provod, známý jinak také sponzorováním zlatokopa Muíka a výrokem
na jeho adresu: Nìkdo utrácí peníze v kinu, nìkdo v nevìstinci a
já si platím Josefa. Pan Provod píe: Ná empirický výzkum
interakce nábojù se zabývá energií, kterou znali ji nai prapøedkové v dobì kamenné. Nazvali jsme ji kosmická energie. Celá
staletí se o ní vedou spory a vìda ji odmítá z dùvodu, e není
prokazatelná. Naimi pracovními postupy lze její existenci experimentálnì prokázat. Vekeré nové poznatky, které dále uvádíme,
byly skryty za reakcemi virgule Námi popisované reakce virgule
nebyly dosud nikdo publikovány. Virgule reaguje na tøi neznámé
fenomény, pro které jsme stanovili tyto názvy: Místa reakcí kratí
virgule jsme nazvali energetické vrstvy, místa reakcí delí virgule
jsme nazvali Energetické mezivrsty, velký rozestup, v jeho støedu
se nachází zachované hadice, jsme nazvali Energetický prostor.
Zdroj, který produkuje vechny tøi energetické sloky, jsme nazvali
Náboj. V naem pøípadì je nábojem voda, protékající hadicí.
Dosud nikde nepopsanou energii jsme nazvali Kosmickou energií.
V pøípadì vodního toku energetický prostor má tvar válce, který je
zcela zaplnìn energií a kopíruje trasu vodního toku. Energetické
vrstvy a mezivrstvy mají také tvary válcù a jako energetické slupky
kopírují tvar energetického prostoru. Pro dalí podrobnosti odkazujeme na webovou stránku pana Provoda: centrum@ipnet.cz
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!

Upozornìní èlenùm Sisyfa
Vìda kontra iracionalita
V cyklu pøednáek Vìda kontra iracionalita, které Èeský klub
skeptikù Sisyfos organizuje spolu s Tiskovým odborem Kanceláøe
AV ÈR a které se konají v budovì KAV ÈR, Národní tø. 3,
místnost è. 206 vdy tøetí ètvrtek v mìsíci od 17.00 hod, je
pøipraven následující program:
10. dubna 2001  Mimoøádný veèer, v úterý od 16.30 hod.:
Nejzávanìjí projevy paranormality v ÈR v r.2000 a udìlování
anticen, Bludných Balvanù.
19. dubna 2001
Onkologická terapie racionální a iracionální (Prof. MUDr. Josef
Koutecký, DrSc.) a Mé zkuenosti s léèiteli (MUDr. Petr Leme,
CSc.)
17. kvìtna 2001
Pøírodní a spoleèenské vìdy: dva svìty? (Prof. MUDr. Cyril
Hoeschl, DrSc.) a Quo vadis? (Prof. RNDr. Ladislav Kováè, DrSc.)

Èlenské pøíspìvky za r. 2001

Do tohoto èísla Zpravodaje SISYFOS vkládáme sloenku za
úhradu èlenských pøíspìvkù za rok 2001 ve výi 200 Kè a prosíme
o vèasné zaplacení. Pøedem dìkujeme tìm, kdo pøispìjí na èinnost
klubu vyí èástkou. Prosíme, aby èlenové nepouívali starou sloenku, protoe spoøitelna zmìnila èíslo naeho úètu. Dále Vás
ádáme, abyste své jméno vyplnili èitelnì, abychom mohli zaplacení pøíspìvkù správnì evidovat. Jetì poznamenáváme, e pøíspìvky je také mono uhradit pøímo na pøednákových veèerech v AV
ÈR.

Zpìtná adresa:
Ing. Olga Kracíková
Hatalská 27
110 00 Praha 1
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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 / 24 82 66 91, e-mail: olgakracikova@email.cz
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kód banky 0800.
Adresa na internetu: http://www.fi.muni.cz/sisyfos/
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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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