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V r. 2001 pracovalo pøedsednictvo v nezmìnìném sloení
jako v r. 2001, ale v souèasné dobì uvaují nìkteøí jeho èlenové o ukonèení své èinnosti jak v pøedsednictvu, tak i v sekcích.
Vyzýváme proto nae øadové èleny, aby kandidovali v listopadových
volbách.
Od ledna t.r. bylo pøijato 29 nových skeptikù, take celkový
poèet registrovaných èlenù je 339 osob. Koncem roku budou ti,
kdo po dobu dvou let neplatili pøíspìvky, vyzváni k jejich uhrazení. V negativním pøípadì budeme nuceni jejich èlenství pozastavit. Èlenské pøíspìvky jsou stále ve výi 200 Kè. Dìkujeme tìm
èlenùm, kteøí dobrovolnì zaslali pøíspìvek vyí.
Základní soustavnou aktivitou je poøádání pøednákových veèerù
ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ÈR. V rámci cyklu Vìda
kontra iracionalita bylo pøedneseno zatím 14 pøednáek, které
zajiují jak nai èlenové, tak pozvaní hosté. Struèný výèet témat:
Rizika mobilù pro nae zdraví? Závislost na elektronických médiích. Vìda, víra a náboenství z pohledu religionisty a vìøícího
skeptika. Problém reinterpretace dìjin. Novodobé reinterpretace
husitství. Onkologická terapie racionální a iracionální. Zkuenosti
s léèiteli. Vztah pøírodních a spoleèenských vìd. Zpráva o 10.
Evropském kongresu skeptikù. Jsou pøipraveny pøednáky do
konce roku: Fyzika 20. Století. Fyzika, média  apokalyptické
pøedpovìdi. Z pøehledu je patrné, e na rozdíl od minulých
témat byla vìnována vìtí pozornost problémùm spoleèenským.
Vedle toho absolvovali èlenové pøedsednictva øadu pøednáek
pro veøejnost v Praze i mimo ni, a èastìji ne v minulých letech
vystupovali v rozhlase, v televizi. Velice úspìná byla napø. kritika léèitelù v televizním poøadu Klekánice, který se vìnoval
nìkterým laureátùm námi udílené anticeny Bludný balvan.
Sborník vìda kontra iracionalita. Z nejlepích a stále aktuálních pøednáek z minulých roèníkù byl uspoøádán sborník, který
bude s podporou Kanceláøe Akademie vìd ÈR vydán koncem
letoního roku v nakladatelství Academia.
Zpravodaj SISYFOS. První èíslo byl vydáno v bøeznu, dalí
èísla z technických dùvodù vycházejí teprve nyní. Druhé je vìnováno pøedevím Bludným balvanùm, tøetí podává podrobnou
zprávu o 10. evropském kongresu s pøetlumoèením vech referátù v èetinì. Finanèní problémy spojené s vydáváním Zpravodaje v souèasné dobì nemáme díky sponzorským darùm ing. A.
Koláøe a dotace z Rady vìdeckých spoleèností ÈR.
Vedle Zpravodaje jsou nai èlenové informováni na webu, nyní
jen na adrese http://sisyfos.hyperlink.cz
Bludné balvany. V r. 2001 byly u po tøetí pøedávány Bludné
balvany v kategorii jednotlivcù i drustev. V kategorii jednotlivcù
byli ocenìni bronzovým a zlatým balvanem MUDr. Stanislav
Grof, léèitel Vladimír Kube a doc. RNDr. Ivo Chudáèek, DrSc.,
v kategorii drustev internetová doména www.doktorka.cz, Nedìlní Blesk a firma Embitron. Pøehled ocenìných, zdùvodnìní
návrhù, prùbìh pøedávání cen i ohlasy v médiích jsou popsány
v samostatné zprávì.
10. evropský kongres skeptikù. Zcela mimoøádnou akcí bylo
uspoøádání tohoto kongresu z povìøení Evropské rady skeptických organizací (ECSO). Kongres probìhl za úèasti 60 registrovaných úèastníkù ve dnech 7.  9. záøí v budovì Akademie vìd
ÈR. Kongres, s podporou Akademie vìd ÈR a zorganizovaný
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agenturou ICARIS pøedstavoval velký úspìch jak po stránce
obsahové, tak i organizaèní a propagaèní. Umonil setkání skeptikù ze 20 státù Evropy, Asie, USA i Kanady a pøedstavoval dalí
etapu ve sjednocování jejich aktivit. Úèast vedoucích pøedstavitelù skeptického hnutí evropského i celosvìtového (CSICOP), zástupce Evropského sdruení Akademií vìd prof. Drentha, i prof.
Zahradníka zvýila presti tohoto setkání. Na programu 5 pùldenních zasedání byla dvì hlavní témata: porovnání výskytu
a íøení paranormality mezi zemìmi evropského západu a východu, a tzv. alternativní medicína, která dnes pøedstavuje snad
nejpalèivìjí problém ve sféøe iracionality a paranormality. Podrobnìjí zpráva o kongresu je zpracována samostatnì, právì
tak jako zpráva o jednání pøedsednictva ECSO. Za velký úspìch
naeho klubu pokládáme to, e místopøedsedou evropského
výboru byl zvolen RNDr. J. Grygar.
Sekce a poboèky: Velice aktivnì pracovala sekce spoleèenskovìdní, která se schází pravidelnì v týdenních intervalech.
Naproti tomu sekce biologicko-lékaøská i fyzikální z dùvodu èasového pøetíení èlenù svou èinnost omezily a je nutno obnovit
ji plném rozsahu po doplnìní komisí novými èleny ve volbách.
V souèasné dobì se snaí lékaøi i fyzici z øad pøedsednictva
pracovat individuálnì. V oblasti medicíny se podaøilo vytvoøit
z naich èlenù Komisi pro zkoumání alternativní medicíny pøi
Vìdecké radì Èeské lékaøské komory. Zøetelný úspìch jsme
v letoním roce zaznamenali také v omezování vlivu alternativní
medicíny. Pod naím soustavným tlakem vylouèila Èeská lékaøská spoleènost JEP z øad svých odborných spoleèností sekci pro
Vollovu elektroakupunkturu, zøejmì nejabsurdnìjí variantu akupunktury. Mimoøádnou aktivitu v oblasti zdravotnictví vyvíjí také
urnalistka Vìra Nosková, která je nyní redaktorkou Èeského
rozhlasu.
Zpráva o èinnosti poboèky Brno je podána samostatnì, studentská poboèka v Olomouci aktivní v souèasné dobì není.
Èlenství v Radì vìdeckých spoleèností ÈR. Za velký úspìch
povaujeme nejen èlenství v této organizaci od r. 2000, ale také
to, e se nám podaøilo získat pro letoní rok tøi granty v celkové
výi 98 000 Kè. Jeden z nich umoní vydat ètyøi èísla Zpravodaje SISYFOS, dalí umonil finanènì podpoøit kongres, a koneènì
tøetí byl urèen pro podporu vydání Sborníku Vìda kontra iracionalita II.
Naplòování cílù spoleènosti. Na plenární schùzi 21. 9. 2000
byla pøednesena øada návrhu, podnìtù i kritických poznámek
k naí èinnosti. Vìtina se týkala nutnosti rozíøit nai aktivitu na
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vechny skupiny veøejnosti, do kol a vech médií. Dalí návrhy
se týkaly otázky, zda se vìnovat i problému náboenství. Pøedsednictvo se snailo tyto návrhy respektovat, ale k výrazné zmìnì
v roziøování naich aktivit nedolo. Se zvýenou pozorností
byla sledována média a vyjadøovali jsme se podle monosti
k nevyváenosti zpráv. K problematice náboenství jsme uspoøádali samostatný pøednákový veèer v AV a vìnovali mu jedno
èíslo Zpravodaje, kde jsme referovali o postojích naí zastøeující

skeptické organizace CSICOP a jejích významných èlenù. Dospìli jsme ke stanovisku, e se nebudeme zabývat problémem
náboenské víry, protoe jde o sféru leící mimo oblast vìdy,
a e do naí náplnì patøí jen analýza sporných jevù, leících na
hranicí náboenství a vìdy.
Tato zpráva bude pøedloena èlenstvu k diskusi na výroèní
volební schùzi dne 20. listopadu po pøednáce cyklu Vìda kontra iracionalita v budovì AV ÈR.

Ke komu se letos dovalily

nae Bludné balvany?
Vìra Nosková
foto Jiøí Nosek

V dubnu komitét pro Bludné balvany v èele s Jiøím
Grygarem, který pøed ètyømi roky akci vymyslel a uvedl
v ivot, udìloval za skeptickou obec toto nelichotivé vyznamenání u po tøetí, tentokrát za rok 2000. Bludné balvany se udìlují protagonistùm z oblasti nadreálna, kteøí se
obzvlátì vyznamenali v matení èeské veøejnosti. I kdy
akci bereme vánì, hlavnì v pøípravné fázi pøi výbìru
kanditátù, má své humorné a burleskní prvky. Moná
i proto, e èasto osoby èi firmy, které uvíznou ve skeptické síti mají k normálnosti a støízlivosti daleko a jeví se
jako takáøi. Letos do staroøeckého hájemství vtrhl i exotický orientální prvek. Na závìr pøedvedl filipínský léèitel
zázraèný chirurgický zákrok.
Pedel, který akci uvádìl a spolu se zplnomocnìncem Sisyfa, astrofyzikem Jiøím Grygarem, èásteènì moderoval se letos
nápadnì podobal Komenskému. V kostýmu se skrýval ing.
Martin Bloch, který vyuèuje jazyk Java na poèítaèové katedøe
ÈVUT. Graciemi byly skeptièky a zároveò novináøky, jedna
z nich, ekoloka, pøedvedla jako pøedskokanka filipínského
léèitele na vysoké úrovni orientální bøiní tanec. A ke komu se
letos valily bludné balvany?
Bronzový v kategorii jednotlivcù obdrel MUDr. Stanislav
Grof za pøetavení amanských praktik hyperventilace do tak
zvaného holotropního dýchání, skrze nì lze zpùsobit v mozku chemickou bouøi a navodit tak pøiotrávenému mimoøádné
pocity a záitky. Psychiatr Stanislav Grog ije u od roku
1967 v USA. Se zmìnìnými stavy vìdomí nejdøíve experimentoval s pomocí LSD. Kdy bylo LSD zakázáno, rozvinul
techniku hyperventilace, k ní ho inspirovaly amanské rituální
techniky. Proè ne? Leckterý èlovìk rád experimentuje se svým
mozkem, i kdyby si ho mìl pokodit. Skeptiky ale navíc
Vladimír Kube si pro anticenu pøiel
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Komise, která vybírala laureáty a touila je obdarovat

zaujalo, e MUDr. Grof blábolivým výpovìdím hyperventilantù
pøiznává status skuteènosti, odvodil z nich dokonce pøedstavu
kosmického Absolutního Vìdomí. Nikdo nepopírá, e záitek
z holotropního dýchání mùe být tak silný, e otøese lidskou
osobností a mùe zpùsobit i nevratné zmìny. Ale jsou
k prospìchu dýchaèe? Skeptikùm se pøi jedné veøejné pøednáce pøedstavil filosof, který pøiznal, e poté, co proil holotropní dýchání, si vybavuje svou pøítomnost pøi Velkém Tøesku. Podle Grofa se lidské vìdomí mùe zmìnou pH krve,
k ní pøi holotropním dýchání dochází, odpoutat od tìla
a transportovat napøíklad do nìkterého z minulých ivotù.
koda, e tyto svìdecké výpovìdi jetì neobjevili jako zdroj
pramenù, historici, konstatují skeptici.
Pro støíbro si pøijel laureát z Lenory
Vladimír Kube je elektrotechnik, ale tvrdí, e je vìdec 
atomfyzik. Dále tvrdí, e geopatogenní zóny, jimi nás i z jeho
pohledu straí arlatáni, sice existují, ale byly døíve nekodné.
Bohuel jsme je prý díky vlnìní z rádiových, televizních èi
telefonních vysílaèù rozkmitali, èím vzniklo vraedné prostøedí resenomie. Kube vymyslel vlastní hlavou jednotky reseny
a sestrojil pøístroj na jejich mìøení  resenometr. Primitivní
pøístroj v hodnotì stokoruny se prodává za 2700 a atomfyzik
ho vehementnì nabízí a propaguje. Toto obchodnické úsilí
vyluèuje, e by byl pouhým vyinutým dobrodincem lidstva,
i kdy objevil, e vraedná resonomie má na svìdomí napadání lesù kùrovcem, rakovinu, hromadný úhyn èinèil, pády
letadel, havárie lodí, nehody na silnicích, agresivitu psù, zeílení koní a krav, cukrovku, rozpad páteøí králíkù, pomoèování
en a dìtí, atd. Kube zveøejnil, e za jeho snahu zachránit
lidstvo a pøírodu na nìj byly spáchány 4 nepovedené atentáty.
Na druhé stranì mu nabízela miliony Spoleènost pro vìdecké
øízení EU ze trasburku. Odmítl je. Chtìli ho odstìhovat do
Ameriky a zøídit mu tam vlastní laboratoø. Nechtìl. A pak se
stalo, e jej námìstek ministra zdravotnictví Iránu prosil: Pane
Kube, nechte toho výzkumu, a ti psi pohanský vychcípají.
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Pan Kube toho nenechal, za co mu patøí podìkování nejen
od pohanských psù, ale i Bludný balvan od nevìøících Tomáù  Sisyfù. Laureát Kube byl jediný, který si pøiel anticenu
pøevzít. K úasu publika se pokouel svùj pøístroj propagovat,
nakonec skeptikùm vìnoval sebepropagující videokazetu. Fyzik Ludìk Pekárek zabalenou vìc pøevzal v nadìji, e je v ní
pánì Kubeùv resenometr, a e se mu podívá do vnitøností.
Doma byl pøi rozbalení daru zklamán.
Zlato si vybojoval Chudáèek
Pan Chudáèek je mu ovìnèený mnoha tituly. Èasem
ale pochopil, e pøísná vìda
s protivným ovìøováním a dokazováním je na jeho rostoucí køídla tìsný úbor. Doc.
RnDr. Ivo Chudáèek, DrSc.
dostal zlato za: tøeskuté
objevy a metody v psychotronice a za závádìní ódické
technologie do kadodenní
praxe. Sisyfové oceòují, e
dokáe pouhým vetknutím
tuky do krabice od bot sestrojit ódický generátor a mentálním dotazem se umí dotknout hranic vesmíru i nitra
atomu. K tomu mu postaèí
cokoli navìené na èemkoli
 èili takzvaný pendl. Autorem vyvolané ódické vìtry
zpùsobují fluodický signál,
Zlatý Bludný balvan dostal
který má sílu pøebarvit Chupsychotronik Ivo Chudáèek.
dáèkovu auru, ale hlavnì
Foto jej zachytilo na akci
mohou skrze èakry rozruit
Harmonie
vibronace oduí kvantovì mechanického tìla jeho astrálního dvojníka zesnulého v paralelním svìtì, praví se v obhajobì nominace. Docent si pro cenu
nepøiel, ale poslal komisi Bludného balvanu dopis, v nìm

ocenil, e mají skeptici smysl pro humor, ale èeho je moc,
toho je prý pøíli.
Bronzová virtuální doktorka neléèí, jen plká
V kategorii drustev se poprvé objevila internetová doména.
Jmenuje se www.doktorka.cz. Doktorský je na ní jen název.
Jinak se zabývá za prve banalitami: heømánek je léèivý, kdy
vás bolí nohy, natírejte je francovkou, a za druhé paranormálními bizarnostmi. Dozvíte se napøíklad, e pìt minut válení
èínských kulièek v dlani dennì pøidá èlovìku 5 let ivota.
Kulièky rezonují na rùzné frekvenci, jedna vydává hlubí jin,
druhá vyí jang, co má fyziologický úèinek. Na doktorce
bývají recenze blábolivých, duchovnem nacpaných knih, vdy
vøele doporuèovaných. V jedné z nich se praví: Cílem jógy
dinistu je vyèistit temnotu a vymýtit èin. Jak toho dosáhnout?
Sezením. Je to stav, kdy vechny smysly jsou uzavøeny, ale
èlovìk stále jetì dýchá. Jakmile si tedy sednete, pøestane
vidìt, slyet, cítit, chutnat a jste rádi, e alespoò dýcháte.
Doktorka nabízí rady mága Alberta Ignatìnka, který prý
zaloil nìkolik nových vìdních oborù a umí rozdávat telekinetické kopance na dálku. Take se èetí skeptici mohou nadít
nevybíravých virtuálních atakù.
Jako kadý rok, dostal jeden balvan za drustva mediální
titul.
Balvan byl støíbrný a valil se k Nedìlnímu Blesku.
Ten jej také ignoroval. V loòském roce 2000 se tento bulvár
toti mohutnì vìnoval s nekritickým obdivem léèitelské scénì.
Pøedevím proslavil léèitele Karla Vaòáka ze Sobìslavska,
který svým vynálezem Kvant 4 dokázal zdatnì luxovat penìenky onkologických pacientù. Tito lidé, nìkdy ve velmi váném zdravotním stavu se nechávali fyzikálním terapeutem
léèit èasto po mnoho hodin. Hodina rozbíjení a luxování
nádoru je pøila na tisíc korun. Vem Vaòák pak tvrdil, e jsou
vyléèeni a nádor je odstranìn. Mnozí z nich jej ovem ani
nemìli, to zjistil vlatovkou veumìl Vaòák. Zaplatili tedy za
zbavení jím navozeného strachu. Jiní byli sice vyléèeni lékaøi,
ale vdìk pøenesli na drahého, a tedy jistì úspìného léèitele.
Dalí zemøeli. Svùj vynález popsal Nedìlníku Blesk Vaòák
zpùsobem, který rozesmál kvantové fyziky. Hadicí proudí kvantové èástice. Ty léèitel nasává a jímá speciální aparaturou
z okolního geomagnetického pole, poté je filtruje, obohacuje

Foto z pøedávání Bludných balvanù
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a po urychlení v tzv. detonizátoru vstøeluje soustøedìným
proudem na nádor. Nádory pak rozbíjí na mikrony a vysává.
Vaòák spolu s Nedìlním Bleskem pùl roku úpìli, a se metodou zabývají odborníci! Obrovská publicita zajistila Vaòákovi
pøíliv stovek zoufalých nemocných, kteøí obléhali jeho dùm,
táboøili kolem, èekali v autech na objednání a na pøijetí pod
zázraènou hadici. Koneènì dolo k experimentu øízeném odborníky. Ujal se ho sám profesor Pavel Pafko. Tøi lidé z osmi
testovaných se závìreèného testování ani nedoili, u dalích
zjistili lékaøi nezmìnìný stav. Navzdory tomu pacienti, kteøí
jetì ili, tvrdili, e se cítí lépe a Vaòák ve tváø lékaøùm vmetá
své: nádory jsem znièil! To mohl být pro Nedìlní Blesk natolik
silný tabák, e celou záleitost uzavøel, a pøesto, e ètenáøùm
sliboval, e se bude nadìjné léèbì nadále vìnovat, dìlal
mrtvého brouka.
Zlato v kategorii drustev obdrela firma Embitron
Vyrábí pøístroje EAV na diagnostikování chorob, stavù a zátìí organismu, které jsou zaloeny na jiných ne obvyklých
fyzikálních èi chemických základech, je zatím není zvykem
zveøejòovat, praví se v pøíruèce. Dalí zajímavou informací
o tomto výrobku je, e bioenergetické informace testovaných
preparátù nepøedstavují vliv ádného známého fyzikálního èi
chemického pùsobku. Snad tedy úplnì neznámého? ptají se
uaslí skeptici. Nebo snad ádného? Nyní Embitron vyèaroval
pøístroj nové generace, virtuální tester pro medikamentózní
testování. Strká do nìj 64 nerezových váleèkù do nich zapra-

covává informace. V jazyce lékaøù celostní medicíny se jim
prý øíká keltské kameny. Stojí bratru 17 tisíc.
Kdy skonèilo vyhlaování laureátù, pøednákový sál AV
zaplavila orientální hudba. Pøed uaslé skeptiky vybìhla bøiní
taneènice, jinak tajemnice naeho klubu, ing. Olga Kracíková,
a v nádherném kostýmu pøedvedla strhující harémový tanec.
Mezitím se pøipravil dr. Josef Kaiser, kouzelník a sympatizant
skeptikù, na nároènou filipínskou operaci. Jeho kolega ulehl
na pøedsednický stùl, obnail bøicho, a kouzelník z jeho útrob
doloval soustøedìnì drùbky, které zøejmì v bøie neplnily svou
funkci. Klidný pacient v závìru pøece jen hekl a zamlel sebou,
to kdy Josef Kaiser vytáhl z bøiní dutiny vìnec buøtù. Iluze
byla dokonalá a vyvolala by obdiv i ke kouzelníkovým filipínským kolegùm, kdyby na rozdíl od dr. Kaisera, který iluzi
skeptikùm z pøátelství zdarma vìnoval, nevybírali nehorárné
sumy, a nemìli pod rukama nemocné lidi. Nìkteøí skeptici
a novináøi jetì posedìli u sklenky vína. Mezi èleny jetì
kostýmovaného komitétu se jako na objednávku objevila dáma,
která s nakalivým nadením vyprávìla o svých nadpøirozených schopnostech a záitcích. Skeptická odolnost vùèi paranormalitám vydrela i tuto zatìkávací zkouku. Za Èeský
klub skeptikù chceme i touto cestou podìkovat tiskovému
oddìlení Akademie vìd, starostlivé a výkonné Zuzanì Bukovské. Bez souhlasu a pomoci samotné Akademie vìd, by tato
akce, která s hoøkým humorem ukazuje na kouzelníky  podvodníky neexistovala.

Bludný balvan pro Stanislava Grofa
Èenìk Zlatník

Pøipomeòme, e ocenìní Bludné balvany se udìluje za
mimoøádné výkony pøi matení èeské veøejnosti a rozvoji blátivého mylení. Akce má pøedevím humorný ráz  k ceremoniálu patøí pøevleky, exotická hudba a tance; letos dokonce
pøiel i kouzelník! Spoleènost Sisyfos chce touto odlehèenou
úsmìvnou formou pøipomenout závaný civilizaèní problém,
kterým je masové íøení iracionality. Laureáti jsou peèlivì
vybíráni k tomu pøísluným Výborem. Zvlá zajímavé bývá,
pøipadne-li ocenìní na známou osobnost, která se eventuálnì
honosí zvuènými akademickými tituly. Ani v takovém pøípadì
Sisyfos nezaváhá, a bez slitování cenu udìlí. Lze jedinì vítat,
pokud taková událost vyvolá diskuse o otázkách racionality
a o metodách novovìké vìdy.
K nejzajímavìjím nominacím patøí souèasný bronzový Balvan pro známého psychiatra a psychologa StaÈenìk Zlatník
nislava Grofa (MUDr.,
Prof., M.D.).
Povìzme si nejprve
nìkolik slov o samotném
laureátu.
Stanislav Grof se narodil v r. 1931 v Praze.
Po absolvování Lékaøské
fakulty praské Karlovy
univerzity pracoval jako
psychiatr a spoluzaloil
Výzkumný ústav psychiatrický. Od roku 1967 ije
trvale v USA. Pùsobil ve
vedení Marylandského
støediska psychiatrického
výzkumu a té jako profesor psychiatrie na Univerzitì Johna Hopkinse
v Baltimore. Stal se prvním prezidentem Mezinárodní transpersonální
spoleènosti. Pùsobil v odborných redakcích nìko-
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lika èasopisù, je autorem více ne tuctu knih. V souèasné
dobì je profesorem psychologie Kalifornského institutu integrálních studií.
Jako spoluzakladatel nové disciplíny transpersonální psychologie usiloval o psychologické pojetí zahrnující mimoøádné
(holotropní) stavy lidského vìdomí, tedy psychedelické záitky, transy, mystické stavy apod. Do holotropního stavu vìdomí se údajnì èlovìk dostává buï spontánnì, nebo stimulací
vhodným èinidlem. Zprvu, jetì v dobì tuzemského pobytu,
aplikoval LSD; pozdìji v USA byly pokusy s LSD zakázány.
Posléze, inspirován amanskými praktikami s hyperventilací,
Stanislav Grof ve spolupráci s manelkou Christinou rozpracoval speciální metodiku vyvolávání tìchto mimoøádných stavù
 holotropní dýchání. Z výpovìdí úèastníkù psychoterapií
i z vlastních záitkù s holotropními stavy vìdomí shromádil
rozsáhlý empirický materiál.
A tak se dostáváme
k vysvìtlení, zaè je ten
Stanislav Grof
Balvan.
Pokud je obsah výpovìdi chápán pouze jako
údaj o stavu vìdomí
vypovídajícího, nelze mít
z hlediska racionality námitky. Mùe být vìdì
prospìné takové údaje
analyzovat, tøídit a interpretovat a v tom má S.
Grof zøejmì znaèné zásluhy. (Lze pochybovat
o tom, zda je zdravé èi
morální zatìovat mozky lidí umìlou stimulací
holotropního vìdomí, ale
tuto záleitost ponecháme stranou.) S. Grof
opoutí racionalitu tam,
kde výpovìdím o fantastických záitcích pøiznává status skuteènosti a odvozuje z nich pøedstavu Kosmického vìdo-
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mí. Na nìm mají participovat svým vìdomím nejen lidé, ale
i zvíøata, rostliny a neivá pøíroda. Lidské vìdomí tedy není
podle Grofa vázáno na neurofyziologické procesy, mùe se
odpoutat od tìla, mùe se transpersonálnì ztotonit s jiným
vìdomím (nebo odcestovat do nìkterého z minulých ivotù
nebo do doby porodu; neexistují tu èasové ani prostorové
bariéry) a mùe získávat touto mimosmyslovou cestou nové
poznatky.
Pøedstava Kosmického vìdomí je v podstatì náboenská
(hnutí New age), k vysvìtlení faktù není nutná a nemá podle
principu Occamovy bøitvy ve vìdì místo. Podle souèasného
stavu pøírodovìdy nebyl ádný nový poznatek prokazatelnì
mimosmyslovou cestou získán.
Pøi udílení Bludných balvanù byly úèastníkùm èteny úryvky
z knihy Holotropní vìdomí. Jedna z úèastnic semináøe holotropního dýchání v knize vypovídá, jak se interpersonálnì
ztotonila s bøezí velrybou a sdìlovala poznatky o prùbìhu
porodu. V jiném pøípadì se jistý èlovìk ztotonil s housenkou,
proíval jak housenka vnímá svìt, jak konzumuje listy a posléze se stal zámotkem, ba dolo i k metamorfóze
Obsahy
onìch výpovìdí pøipadají jako anekdoty èi náhodné kazuistiky,
které o skuteèném svìtì nic nového nevypovídají.
S. Grof rovnì nekriticky pøejímá poznatky z parapsychologických výzkumù  za ovìøené reálné jevy povauje telepatii,
øádìní poltergaistù, ohýbání lic mentální silou, zázraèné operace filipínských léèitelù a dalí. Je pøesvìdèen, e i tyto
paranormální jevy jsou v podstatì transpersonální povahy a e
pøispívají k potvrzení jeho kosmologie. Transpersonální psychologií se tu vysvìtluje nìco, co ádné vysvìtlení nepotøebuje.
O výe zmínìných paranormálních jevech je mnoho slyet,
moná se o nich pøednáí na nìkteré americké univerzitì (proè
ne, vdy máme svobodu slova a bádání), ale co naplat, kdy
není znám jediný pøípad spolehlivého potvrzení takového jevu.
Stanislav Grof se pøitom hlásí k vìdecké metodì poznání,
transpersonální psychologii povauje za váný pokus o sjednocení vìdy a spirituality a za zdroj morálních podnìtù. Svými
vývody je si zcela jist, neèeká, a budou potvrzeny nezávislými badateli, a vytýká materialistické vìdì, e jeho výzkumy
ignoruje.

Zájemcùm o podrobnìjí a odborné posouzení Grofova díla
doporuèuji studii Jaroslava Vacka Iracionalita v psychiatrii
(Ès. psychiatrie, 87, 1991, è. 1). Hovoøí se tu o nesporném
pøínosu Grofových prací a zároveò o tìch aspektech jeho
bádání, které zùstávají sporné nebo jsou vìdecky nepøijatelné.
V závìru Vacek mimo jiné píe: Souèasná popularita iracionálních smìrù, vèetnì transpersonální psychologie, je reakcí
pøeracionalizované masové spoleènosti. Dùsledné prosazení
traspersonální psychologie by pøineslo negaci celého mylenkového arsenálu psychiatrie jako medicínského oboru.
V Grofových publikacích nacházíme èetné zprávy o údajných mimosmyslových lidských kontaktech, jakoby to byla
vìdecky ovìøená fakta. Ètenáø je tak mylnì informován o stavu pøírodovìdy a o jejích metodách.
Stanislav Grof ije sice v zahranièí, ale obohatil nae podnikatelské aktivity tím, e asi deseti Èechùm udìlil certifikát
pro provozování terapie holotropního dýchání. e licence neleí ladem, o tom svìdèí èetné inzeráty v denním tisku.
Poznámka: Uvedený pøíspìvek byl zveøejnìn v rámci rozsáhlejí polemiky vyvolané letoními nominacemi Bludného
balvanu v internetových novinách Neviditelný pes/vìda (17. 4.
2001). Proti ocenìní Grofa tu obírnìji vystoupil Petr Bob (18.
4. 2001). Èenìk Zlatník odpovìdìl dalím èlánkem (27. 4.
2001). Do diskuse vstoupila se svými komentáøi více ne
stovka ètenáøù! Zájemce si mùe ve vyhledat v archivní èásti
Neviditelného psa (http://pes.eunet.cz).
Dále je tu rozsáhlá publikaèní èinnost, pøedevím následující knihy:
S. Grof, H. S. Bennett: Holotropní vìdomí. Gemma89 (1993),
Perla (1999)
S. Grof: Dobrodruství sebeobjevování. Gemma89 (1992), Perla
(2000)
S. Grof: Za hranice mozku. Gemma89 (1993), Perla (1999)
S. Grof: Kosmická hra. Perla (2000)
Ch. a S. Grofovi: Krize duchovního vývoje. Chvojkovo nakladatelství (1999)
Ch. a S. Grofovi: Nesnadné hledání vlastního já. Chvojkovo
nakladatelství. (1999)

Reportá

Astronáøez
Vìra Nosková

Co vechno èlovìka kromì lékaøù a lékù mùe léèit?
Duchovní léèivé obrazy, energetické vizitky a loga, drahé
kameny, Bachovy kvìtové esence, tarotové karty propojené s energetickým systémem èlovìka, originální èínská
léèivá hudba na specializovaných cédéècích  jedno je
dobré na zácpu, druhé na klimaktérium, tøetí na obezitu
a dalí prý dokonce zabírá na rakovinu. Léèí také mìdìné
skeletové pyramidy, indický nebeský elixír Avagandha,
barevné paprsky v kvantové homeopatii, léèivá dvojmocná
køiálová pyramida, solné krystaly, keltský léèebný systém wyda
To vechno a mnohem víc se nabízelo bìhem èervnového
Astrovíkendu na praském Výstaviti. V pavilonu u Køiíkovy
fontány se pøed stánky a stoly prodejcù zdraví, tìstí a cest
k duchovnu vytváøely fronty. Jedna se vlnila pøed praktikujícím
kartáøem, který si ádal za vyloení karet pouhou padesátikorunu. Taková láce! Se zákaznicí byl hotov za minutu a dvì,
za hodinu tedy vydìlal minimálnì 1500 korun. Pokladní bloky
nevydával, nìco tak materiálního se k magickému øemeslu
nehodí. Materiální byly jen bankovky. Kartáø jel jak fretka,
pøestávku si nedopøál. Kratí fronta stála pøed bývalým ministrem obrany. Sedìl u stánku jako nìjaký párkaø a obchodoval
s horoskopy. Komický nebo smutný pohled - podle zaloení
pozorovatele. Se spoluskeptikem, matematikem doc. Èeòkem
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Zlatníkem, který mì na návtìvu Astrovíkendu upozornil, jsme
uasle postupovali od stánku ke stánku, a v roli naivních,
nerozhodných kupcù jsme se vyptávali na zboí èi nabízené
sluby. Odpovìdi byly zásadnì suverénní a vdy blábolivé.
Z tolika moností dotknout se za pár stovek tajemna
a koupit si nìco zázraèného by se jednomu zatoèila hlava.
Kdy ale divotvorce vidíte sehnané do jednoho místa, bije do
oèí, e jde jen o byznys. Bereme si u stánkù propagaèní
letáky. Povzbuzována matematikem sahám i po jednom barevném a lesklém obrázku. Musíme zjistit, jestli se pro vás
hodí, øíká starostlivì mladá senzibilka. Kejklá pendlem nad
malièkými obrázky z lesklého materiálu, z jakého se dìlá
omyvatelné prostírání pro bryndaly. Jak to poznáte? ptám
se. Podle toho jak se vám slaïují vibrace s tím logem, zní
odpovìï. Mám na jazyku otázku, co mi to vlastnì vibruje, ale
nechci dìlat chytrou. Vybere mi obrázek se symbolem letícího
ptáka. Kdy chceme ale s obrázkem odejít, dozvídám se, e
stojí 180 korun, protoe je nabitý léèivou energií. Vracíme ho,
a stánek zase osiøí, o jeho léèivé zboí není zjevnì zájem.
Jdeme s Èeòkem radìji na vedlejí scénu pod irým nebem.
Pøednáí tam asi stovce návtìvníkù spirituální osoby, obchodníci s tajemnem. Vstupné je zdarma, jde o sebepropagaci
a reklamu. Pøednáející jsou nad vìcí, radí posluchaèùm jak
mají ít a co si mají myslet, vechno vìdí, a dostáváme od
nich kapky, nebo nás podezøívají z hromadìní majetku
a nízké úrovnì duchovnosti. Pøednáí i pravý Ind, toho èasu
ze ikova. Jeho karikatura èetiny je milá a zábavná, výklad
hýøí kouzlem nechtìného. Pùvodní profesí je prý geolog, ale
nael si lepí byznys. Ind hovoøí vzruenì, hlas mu pøeskaku-
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je do fistule: Co vùbec ten zemikoule je. Proc zrovna dneska
fouká, proc ty stromy, proc ty mikrofony, proc vy ste tady,
komu to napadlo ze slunce dneska sviti, voheò je teplý, voda
je mokrá, proc to neni sechno vobrácenì? Proc kdy nìkdo
mi vynadá tak si zvednu facku? Proc vubec neco je. Neco
neny. Nemam. To myslime neexistence. V matice je nula.
Nula neexistuje. Neexistence je nula. Matematik vedle mì se
smìje a vrtí hlavou, ale Ind jetì pøitvrdí: To je oznaceni
prostoru, kde teda neni prostor. Je nula. Kreslí se v krouku.
Kde teda nemá zacatek any konec. Je kulatá. Jaké máte
povrzený ze existujete? Je to ze hejbete rukama? Jo, hejbe
mi ruka, existuju to. Nehejbe ruka neexistuju to. To znamená
asi ne asi jo. Lidske telo  zivy nebo mrtvola. Oba dva sou
lidske telo. Ale existujici zivot je zivej. A co je mrtvej je
mrtvola. Proc to neny zivot? Neny tam pohyb. A co to ten
pohyb je, odkud to pøichází, kdo to øidý? Dá se mu zastavit?
Brányt nìjak? To vsechno je ájurvéda. Muj uvazováný: kdo to
rídí  já to rídím? Jo, asi ja to ridim. Ind odvlál ve svém
hábitu a moderátor nás upozoròuje na jeho obchod na ikovì. Jak jinak.
Vichni jsme vydìraèi a bolestíni
Dalí pøednáející odblokovává lidi. Máte problém? Dostane
se na jeho koøen a odblokuje vás. Líèí své pøípady s takovým
zaujetím, e na nás køièí: Ten nejvìtí model, který vládne
naí planetou je to, co my si vichni potøebujem vyøeit,
protoe to vichni dìláme na nekoneènì zpùsobù: vydírání
bolestí. Je to ten jednoduchej pøíbìh, kdy si pøedstavíte, e
jste malý dítì, a chcete si s vaí maminkou hrát. Ale maminka
si nìkde pøeèetla v òáký kníce, e je teï dvanáct hodin,
a teï potøebujete obìdvat. Take bude míchat tu polívèièku,
a výsledek je, e vy se cítíte pøehlíený, neastný, zklamaný,
atd. atd. A co se stane? Co se stane? No co se stane?
Povídejte! køièí na nás odblokovávaèka. Vichni zaraenì

mlèí. Pocem ty moje holèièko, pocem, budeme si hrát. Tady
jsou kostièky, tady je todle, póï
tady si sedni. Áha!!! øekne
si kadý malý dítì, tak takhle to funguje! Od této chvíle u
víme co máme dìlat. Není to ádnej vìdomej model, e
bychom si øekli, a teï jim to natøem. Myslíme si jen, e kdy
budeme nemocní, tak dostaneme pozornost a e to prostì
bude tímto zpùsobem fungovat. Ale nebude to fungovat! Nebude to fungovat, køièí dáma, ale pak se uklidní. Je posedlá
mylenkou, e my vichni jak tu sedíme vydíráme své okolí
bolestí. Zjevnì by potøebovala odbloknout, ale to je stará
vesta, e kováøova kobyla chodí neokovaná. Moderátor pak
paní inenýrku doporuèuje, má prý vedle u stánku spoustu
klientù: vyuijte jetì monost se s ní setkat. Jinak se s ní
budete setkávat pøes ná èasopis Astro. Dáma se nìkolikrát
zmínila, e odblokovává na poèkání ve stánku. Nìkolik vydìraèù bolestí se zvedá a stahuje se k místu první pomoci.
Pøed pavilonem se prodávají laminátové pyramidy v nejrùznìjích velikostech. Vlastnì jen jejich kostry. To aby se dovnitø mohly vkládat pøedmìty a strkat ivoèichové, naloit se
mùe i sám majitel pyramidy. Bude pyramidálnì vyladìn, nabit
pyramidální energií a nebude se kazit. U vchodu rozdávají
Lunární kalendáø Krásné paní na rok 2001. Je tam mnoho
astrologických a lunárních rad. Napøíklad: Rak má dát øeè
s rostlinami. Støelec ovlivòuje stehna. Kozoroh má pøehazovat
kompost, nemrzne-li. Ryby se mají zpotit a zalévat rostliny.
Jdeme se zalít k venkovnímu stánku plzeòským. Je podveèer, Køiíkova fontána se dala pøi hudbì do tance. V Krásné
paní nacházíme s Èeòkem jetì jednu radu, která nám sedne
do nálady: Pøilote si ukazováèek a prsteníèek pravé ruky nad
koøen nosu, nad nì pak prsty levé ruky a postupnì, jemným
stlaèením, si jakoby rozdìlte hlavu na dvì pùlky. Uèinili jsem
tak. Na poèest panoptikálního odpoledne.

Jak zchladit vánì

kolem globálního oteplování?
(Následující text je volným pøekladem èlánku [1] L. Jonese z anglického èasopisu The Skeptic.)

Pøeloil prof. Antonín Ryska
Mnohý ze skeptikù ji urèitì zail posmìné popichování
typu pøedpokládám, e nevìøíte také na globální oteplování.
Obvykle se jedná o ironický postøeh ve smyslu pøedpokládám, e nevìøíte ani na gravitaèní zákon. Mùeme se divit,
e tolik lidí pokládá globální oteplování za znièující skuteènost, která provází ná ivot? Novináøi neustále zdùrazòují, e
k prvním zmìnám poèasí u dolo.
Pøírodovìdec a spisovatel Ronald Bailey [2] dochází v souvislosti s depresívním scénáøem posledního soudu k závìru,
e první vìc, kterou je tøeba pochopit v souvislosti s environmentálním hnutím, je, e to nemá vùbec nic spoleèného s
vìdou: jedná se o politický tlak, o komplex Armagedonu.
Moná jste ji zapomnìli, e koncem 70. let nám podobní
profesionální podvodníci naléhavì zdùrazòovali riziko nové
doby ledové spojené s hrozbou návratu jeden a pùl kilometru
tlustých ledovcù do severní Ameriky a do Evropy. Tehdejím
sloganem byl úèinek chladnièky (Refrigerator Effect) a za
vekerý pokles teplot byli samozøejmì odpovìdni nezbední
lidé. A mrzneme nebo se peèeme, mùe za to vdycky
prùmyslový kapitalismus a øeením je vdycky mezinárodní
socialismus.
Sdìlovací prostøedky v posledních letech stále více zapomínají na objektivní zpravodajství a stávají se souèástí propagandistické mainérie. Slovy Melvyna Shapiro, vedoucího
meteorologa coloradské laboratoøe (National Oceanic and Atmospheric Association): Tisk u ví, co chce slyet
Tisk
vyzývá miláèky sdìlovacích prostøedkù ve vìdeckém spoleèenství a ti mu pár øádkù poskytnou. Novináøi u vìdí, kdo se
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chystá dát jim scénáø soudného dne. Stephen Schneider,
specialista na atmosféru a na straení ivotním prostøedím,
tyto obavy potvrzuje, kdy doznává: Musíme pøináet hrùzostrané scénáøe, formulovat zjednoduená, dramatická tvrzení
a jen málo se zmiòovat o jakýchkoliv pochybnostech, které
bychom mohli mít.
Profesor ekonomie Ben Bolch, a profesor chemie Harold
Lyons, se spojili, aby ekologickou pomatenost napadli z vìdeckého hlediska [3]: Vechna náboenská hnutí mají své
nezbytné doktríny a primární doktrínou tohoto hnutí je, e
lidstvo rychle zhoruje ivotní prostøedí a jen vyvolení mohou
pøírodu zachránit pøed nastávající katastrofou
Lidé se ve
stále rostoucí míøe stávají vìøícími tohoto náboenství.
Eko-theologové mají i jednoduchý recept na to, jak se
vypoøádat s rùznými hrozícími nebezpeèími: absurdnì dlouhý
èasový horizont spojený s absolutní státní mocí. A jsme
zpátky u politiky. Poté, co byli pokadé odmítnuti se svými
poadavky na povznesení lidstva øízeným pøerozdìlováním
pøíjmù a majetku, zformovala se stará garda socialistù
a ekonomických plánovaèù v novou skupinu eko-socialistù,
která teï má témìø perfektní výmluvu pro nový typ sociálního
inenýrství: ekonomiku mùeme obvinit z vekerých myslitelných výstøedností poèasí. A to vechno navzdory tomu, e
poèasí rozumíme tak neuspokojivì, e 90-denní pøedpovìï,
a to i s pouitím velkých super-poèítaèù, je jen o málo lepí
ne vrhání kostek.
Dva klimatologové se rozhodli spojit své síly a soustøedit
nejlepí známé vìdecké poznatky k problému globálního oteplování [4]: Patrick J. Michaels je profesor uvolnìný pro výzkum ivotního prostøedí a minulý president Americké spoleè-
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nosti státních klimatologù. Robert C. Balling Jr. je profesorem
geografie a øeditelem Klimatologického úøadu a svìtová autorita na zmìny klimatu. (Nevìdecké aspekty mnohých tvrzení
spojených s hnutím za ochranu ivotního prostøedí demonstrují na Al Goreovì pøedvolební kampani. Jeho strategii shrnuli
jednodue takto: Hlasujte pro mne, jinak byste mohli zemøít.)
Zemské teplo se nevyzaøuje pøímo do kosmického prostoru:
urèité sloky atmosféry vyzaøují jeho èást zpìt na Zem. To je
skleníkový jev, který zvyuje prùmìrnou teplotu na Zemi asi
o 33 °C. A z tìchto 33 °C pøipadá asi 31 °C na úèet vodních
par. Je vak tento ohøev nìèím, èeho bychom se mìli bát?
V roce 1988 zaloily Spojené národy Mezivládní panel pro
zmìny klimatu V jeho instrukcích bylo co nejdøíve iniciovat
akce vedoucí k doporuèením . Jinými slovy, øíkají Michaels
a Balling, jestlie by IPCC prohlásil, e zmìna klimatu není
pøíernou hrozbou
bylo by to neuposlechnutí samotné objednávky, podle ní byl vytvoøen

Existuje celá armáda èlenù IPCC, kteøí jsou známi jen jako
vládní funkcionáøi a IPCC má mezi svými èleny velmi málo
graduovaných klimatologù. Koncem roku 1995 sestavil IPCC
hodnotící zprávu, ale 20 minut po pùlnoci 30. listopadu 1995,
dlouho poté, co byl ukonèen proces kritické diskuse zahrnující
èleny IPCC, se sela velmi malá frakce IPCC, aby schválila
zmìnu textu. Vloili tam prohláení: Pøevaující dùkazy naznaèují znatelný vliv èlovìka na globální klima. Michaels a
Balling to nazývají nebezpeèí pro vìdu ze strany komise a
oznaèují to za zpùsob práce IPCC. Frederic Seitz, minulý
pøedseda Akademie vìd USA (a president Americké fyzikální
spoleènosti) to komentoval takto: Nikdy jsem pøi procesu
kritické diskuse nebyl svìdkem znepokojivìjího morálního
rozkladu, ne jsou události, které vedly k této zprávì IPCC.
Pøirozený skleníkový efekt vede ke zvýení teploty zemského povrchu asi o 33 °C vùèi teplotì, kterou by povrch mìl bez
tohoto efektu. A stojí za to si uvìdomit, e dík tomuto efektu
zde vùbec jsme: pouhých 15 °C oddìluje støední teplotu zemského povrchu od bodu tuhnutí vody. Tøemi hlavními pøíspìvky èlovìka ke skleníkovému efektu jsou oxid uhlièitý, metan
a halogenované uhlovodíky (CFC, HCFC, HFC). Zhruba za
polovinu vekerých antropogenních zmìn skleníkového efektu
je odpovìdný oxid uhlièitý, jeho koncentrace vzrostla od
pøedindustriálního období asi o 30 %.
Mohou nám poèítaèové simulace beze ví pochyby øíci, zda
je to Dobrá nebo patná vìc? Michaels s Ballingem jsou
velmi skeptiètí: Struènì øeèeno, má to základní chybu: ádný
trojrozmìrný cirkulaèní klimatický model (GCM  General Circulation Model) jetì nikdy neuspìl pøi popisu troposféry (spodních 12 km atmosféry) tak, aby se modelová troposféra chovala v souladu s experimentálními údaji získanými bìhem
poslední ètvrtiny 20. století
Jinými slovy, zatímco Spojené
národy pomáhaly prosadit paradigma, e modely jsou vìtinou
realistické a propagovaly jejich pouití pro veobecná politická
doporuèení, která by mohla vánì pokodit blahobyt Spojených státù, vykazovaly tyto modely ve skuteènosti rozsáhlé
chyby, o nich se IPCC zmiòoval jen váhavì. Ostatnì, kdy
GCM poèítaly nereálné støední troposférické teploty, jak by
mohly pøedpovídat budoucnost?
Zahøívá se Zemì skuteènì tak, jak lidé tvrdí? Jestlie mají
na mysli povrch planety bìhem posledních 100 let, ohøev jistì
existuje
V rùzných výkových hladinách nad povrchem 
od 1500 m a do stratosféry  vak za posledních 20 let
neexistuje vùbec ádný ohøev. To je právì v tom èasovém
období, kde bychom mìli oèekávat, e skleníkový jev bude
vechno rychle opékat.
Záznamy teplot se mìní pøevratným zpùsobem dík druicovým mìøením. Pøedpokládá se, e jejich pøesnost dosáhne
0,01 °C. Co tato mìøení ukazují? Co se týká podrobností a
grafù, budete muset sáhnout po knize [4]. Èeskému ètenáøi
bude asi dostupnìjí tøeba referát Alee Raidla a Jaroslavy
Kalvové z katedry meteorologie a ochrany prostøedí MFF UK
[5]. Zde jenom krátce: Slabá tendence ke zvyování teplot na
severní polokouli a teplot získaných systémem globálního mikrovlnného sondování (global MSU  Microwave Sounding
Unit) je vyvolána pouze teplem jevu El Niòo z roku 1998
rozptýleným do prostoru. Pokud bychom tento rok vylouèili,
ádná tendence k ohøevu neexistuje.
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Ti, kdo oèekávají poslední soud, se rádi maskují spoustou
nepøesných údajù. Avak vìtina takových nepøesností je rázem odhalena pøi konfrontaci s podrobnostmi získanými pøedevím z druicových mìøení.
Kam tedy smìøuje pøídavné teplo? 69 % pováleèného ohøátí
na severní polokouli se projevuje v zimním období. A z toho
78 % se omezilo na velmi chladné vysokotlaké systémy na
Sibiøi a v severozápadních oblastech Severní Ameriky. Ohøev
se soustøeïuje na ty nejneoblíbenìjí známé vzduchové hmoty,
kde zmíròuje jejich smrtelný chlad. Pozorujeme vskutku vzestup teplot o 0,15 °C za 10 let soustøedìný pøevánì na
velmi malou a velmi chladnou oblast v zimní pustinì. Bìhem
21. století mùeme jako spodní hranici oèekávat ohøev asi
o 1,5  1,7 °C v zimním pololetí a o 1,2  1,3 °C v létì v závislosti na tom, jaké uèiníme pøedpoklady o chování slunce.
Vdycky kdy se vyskytne nìjaká odchylka od prùmìru ve
struktuøe lokálního poèasí, najde se nìkdo, kdo se zárukou
prohlásí, e za takovou zmìnou je globální ohøev. Je to vak
oprávnìné? Dokonce i IPCC pøipoutí: Celkovì neexistují
ádné dùkazy, e extrémní události spojené s poèasím nebo
nestálost klimatu se v prùbìhu 20. století v globálním mìøítku
zvýily, i kdy pøísluné údaje a rozbory jsou nedostateèné
a neúplné.
Sucha? Opìt IPCC: Máme jen málo dùkazù týkajících se
zmìn v èetnosti nebo v intenzitì sucha. Cyklóny? Hurikány?
Závìr pøehledného èlánku v Bulletin of the American Meteorological Society: Neexistují ádné zøejmé globální trendy
v poètu, intenzitì nebo v rozmístìní tropických cyklónù, které
bychom mohli vyvodit z rozboru historických údajù. Pøeváná
èást dokladù tedy naznaèuje jen malé monosti zmìn aktivity
hurikánù v 21. století [6].
A co El Niòo? Je to pøítel èi nepøítel? Al Gore vyjádøil
mylenku, e dìsivý El Niòo byl pøíznakem globálního oteplování. V reakci na to øíká Jim OBrien (Florida State University), který se jevem El Niòo zaèal zabývat ji døíve ne to
zaèalo být módní záleitostí: Jevy El Niòo fungovaly vdycky.
V korálech je mùeme vystopovat tisíc rokù nazpìt, nemají

tedy nic spoleèného s globálním oteplováním nebo s podobnými vìcmi. Chtìl jsem se jen vyjádøit jasnì, protoe dnes byla
v Kongresu schùze. Nìkteøí
hájili názor, e tento (El Niòo)
je nejvìtí dík globálnímu oteplování. Nesnáím takové nesmysly

Neznamená to ovem konec poplaným zprávám. Michaelsovými a Ballingovými slovy: Nelze pochybovat o tom, e
nová generace meteorologických radarù a Dopplerových systémù, které mohou vidìt skuteènì pohyb deových kapek,
zaznamenává velké mnoství malých tornád, které starí
a jednoduí radary vidìt nemohly
Oèekávejme, e bìhem
pár let se objeví zpráva, která bude brát dech, o dramatickém
vzrùstu èetnosti tornád; nebude to vak nic jiného ne artefakt
nové detekèní techniky. Co ale øíci na led, který zaèíná tát
a na stoupající hladinu oceánù, které pøináejí katastrofální
povodnì a zaplavování pobøeí? Pøedevím  mimopolární
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ledovce po celém svìtì tají u asi tak 150 let. Prvotní pøíèinou tohoto tání bylo nové nastavení teplot po nìkolik set let
dlouhém období niích teplot známém jako malá doba ledová, které skonèilo v polovinì 19. století. Nejpravdìpodobnìjí
odhad zvýení hladiny oceánù bìhem 21. století je asi 13 a
28 cm  zvýení, které vìtina lidí asi ani nezaznamená
a jemu se mohou snadno pøizpùsobit. Ostatnì vìtí èást
mìsta New Orleans je u v souèasné dobì pod hladinou
moøe.
Témìø kadá zmínka o globálním oteplování bývá spojena s
domnìnkou, e to pøinese naprostou katastrofu. Dobré zprávy
toti nezapadají do scénáøe tìch, kdo mají v popisu práce
nahánìt strach. Slýcháme proto jen málo o tom, e teplejí
zimní mìsíce by také mohly sníit rùzná netìstí osudu. Pro
témìø vechny pøíèiny úmrtí platí, e více lidí umírá v zimì
ne v létì (podíl zimních úmrtí je o 16 % vyí). Dalím
pøíjemcem mimoøádného daru oteplení je svìtová vegetace.
Poslední poznatky o zmìnách klimatu a o fyziologii rostlin
naznaèují, e pøedstava o smrtelných planetárních úèincích
globálního oteplování je prostì chybná  naopak, dochází k ozelenìní zemì.
V èasopisu Science [7] se jako bomba objevil èlánek, v nìm
se uvádí, e severoamerická vegetace dorùstá tak rychle, e
mùe absorbovat vekeré roèní emise oxidu uhlièitého, které
vyprodukují Spojené státy a Kanada. Rozhodující èást dokladù
ukazuje, e rostoucí hladina atmosférického oxidu uhlièitého je
mimoøádnì pøíznivá pro výnosy potravin a lesù. Oxid uhlièitý
pùsobí jako hnojivo a zvyuje rychlost rùstu a pøírùstky rostlinné hmoty tím, e zvyuje výkon fotosyntézy.
S. H. Wittwer (pùsobil jako pøedseda National Research
Councils Board of Agriculture) uveøejnil jeden z nejobsanìjích pøehledù na toto téma [8]. Probral stovky experimentù
potvrzujících, e globální zemìdìlský produkt se za posledních 50 let zvýil o 8  12 % pouze dík rostoucí koncentraci
atmosférického oxidu uhlièitého. Michaels s Ballingem navrhují, abychom povaovali za astnou náhodu, e ijeme ve
svìtì s pozvolnì rostoucí úrovní oxidu uhlièitého. Úèinky tohoto pøírùstku na produkci potravin jsou mnohem dùleitìjí ne
jakékoliv domnìlé klimatické zmìny. Pøidávají následující støízlivou úvahu: Rùst teplot ve 20. století pøevýil asi 10 × teplotní diferenci, které by Kyotský protokol (protokol podepsaný
roku 1997 v Kyotu; oznaèil a navrhuje postupnou redukci 6
skupin skleníkových plynù, dodateènì k tìm, které byly omezeny ji døíve Montrealským protokolem) zabránil v pøítích 50
letech; souèasnì se zdvojnásobila støední doba ivota, zemìdìlské výnosy se zvedly 5 ×, a dolo k nejvìtí demokratizaci
bohatství v historii svìta.
Dennis Avery (metla na propagátory organických potravin
a øeditel Global Food Issues) pøipojuje svou vlastní tøenièku na
dortu [9]: Oxid uhlièitý funguje ve vztahu k rostlinám jako hnojivo. Oxid uhlièitý, který rostlina dostane navíc, jí také pomáhá
úèinnìji vyuívat vodu. Více ne tisíc pokusù s 475 druhy plodin
ve 29 rùzných zemích ukazuje, e zdvojnásobení svìtové koncentrace oxidu uhlièitého by zvedlo zemìdìlské výnosy v prùmìru asi o 52 %
Zvýení koncentrace oxidu uhlièitého povede
k ozdravìní lesù po celém svìtì a umoní jim tak více podporovat ivot divoké zvìøe. Lesní odborníci v Kanadì odhadují, e
pøírùstky jejich lesù by se po vzrùstu teplot zvedly o 20 %.

Pùvodní senzaèní straidelné pøíbìhy spojené s globálním
oteplováním pocházely z pera eko-aktivistù, kteøí pozdìji pøipustili, e hledali zpùsoby, jak pøimìt lidi ke skromnìjímu
zpùsobu ivota. A co kdy máme pravdu? ptají se aktivisti.
Avery odpovídá: Historie øíká, e pravdu nemají. V období let
900  1300 byla zemì podle údajù Oregon Institute of Science
and Medicine teplejí o 1,7 °C. Toto tzv. støedovìké klimatické
optimum bylo dobrodiním jak pro lidstvo, tak pro ivotní prostøedí. Vikingové objevili a osídlili Grónsko kolem roku 950.
Grónsko bylo tehdy tak teplé, e se tisíce osadníkù uivily
pastvou hovìzího dobytka tam, kde je teï zmrzlá tundra.
V prùbìhu tohoto velkého globálního oteplení vybudovala Evropa ty nejpùsobivìjí velké hrady a vzletné katedrály, které
dodnes pøivádìjí turisty v úas svými rozmìry, krásou a technickou dokonalostí. Tyto ohromné budovy vyadovaly soustøedìné úsilí milionù (lidí x hodin), je mohly být uetøeny v zemìdìlství dík jeho vyím výnosùm. Evropská populace se
rozrostla z asi 40 milionù na 60 milionù obyvatel. Skoro celý
tento vzrùst umonila nií úmrtnost.
Celý problém je v tom, e jakkoli dobøe mínìná øeení,
která tito aktivisti doporuèují, by zanechala vìtinu svìta bez
energetického systému a to by bylo smrtelné jak pro lidi, tak
pro zvíøata. Kdybychom ztrojnásobili cenu uhlí, zdvojnásobili
cenu ropy, zakázali jadernou energii a rozbourali vodní nádre
s hydroelektrárnami, co by byl výsledek pøístupu tìchto aktivistù, lidstvo by v podstatì zùstalo bez energie. A ve svìtì
s drahou energií by si lidé nemohli dovolit bìný standard
bydlení, obvyklé nároky na pøepravu potravin a dalího zboí,
záchody, èistou vodu, pièkovou lékaøskou péèi, chladicí techniku ani øadu dalích vymoeností, které zabraòují milionùm
úmrtí roènì. Averyho výsledné poselství zní: Mírné globální
oteplení, které se nyní pøedpovídá, by mìlo vrátit jedny z nejpøíjemnìjích a nejplodnìjích ivotních podmínek, z jakých
se kdy lidé i divoká zvìø mohli tìit. Nemáme se èeho bát 
kromì samotných obchodníkù se strachem.
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Fejeton

ALTERNATIVNÍ SVÌT
Vìra Nosková

Pryè s pøísnou vìdou, s úzkoprsou racionalitou, nudnou
logikou, máme dost diktátu západní maskulinní kultury, jediného správného nadiktovaného mylení ve vyjetých kolejích. Tak
budou èím dál èastìji volat u nikoliv jen duchovnem tìhotní
jednotlivci, ale spirituální skupiny, komunity, sekty, pronárody
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a národy. A se dostateènì namnoí øady duchovních bytostí,
zkolabuje koneènì svazující systém a øád lidské spoleènosti,
vlády se ujme Vodnáø a nudné kolské vìdomosti vystøídají
tajné nauky.
Pøedstavme si tuto budoucnost svìtla a plodného chaosu, z
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nìho budou ènít imposantní vìdmy, moudøí guruové, zasvìcení amani a putující jurodiví. koly budou jen pro vyvolené,
protoe pøístup k ezoterickým naukám nelze umonit dìtem
vulgárních materialistù. Dìti se budou uèit astrologii, matematiku nahradí numeralogie. Zemì bude zase stará dobrá placka
nesená na høbetì velkých elv. Starí roèníky budou soutìit
v otevírání tøetího oka a v proutkaøení. Zvlátním pøedmìtem
bude telepatie, léèivé vkládání rukou a manipulace se patnou
èi dobrou energií. Støedokoláci se zacvièí v èarování, budou
celá dopoledne holotropnì dýchat a ponoøovat se do minulých
ivotù, poté si vyloí tarotové karty a naváí cviènì kontakt s
vesmírným vìdomím. koly se budou ovem liit podle svých
duchovních vùdcù, kadá alternativa bude mít své dalí alternativy. Univerzita Bendova bude zprostøedkovávat styk s vesmírnými flotilami a Plejáïany, mnohé koly budou vlastnì
sektami, pøièem slovo sekta ztratí nespravedlivý pejorativní
nádech. Ne se nìkteré státy, v nich pøeváí duchovno nad
vulgárním materialismem úplnì rozpadnou do alternativních
komun, budou pøi øízení spoleènosti výraznì pomáhat astrologové a amani. Bez ètení v lógru a zjitìní postavení planet
se neobejde ádné rozhodnutí vlády èi parlamentu, èasem se
koneènì ustoupí od bezduchého hlasování.
Oveme svìt nebude nikdy bezproblémový. Napøíklad èarodìjnice èerné magie a kouzelnice magie bílé se do sebe
zaklesnou v nelítostném boji. Lidé obèas záhadnì zmizí nebo
zemøou díky nekalým praktikám vúdú. Pøi vyetøování zloèinù
vystøídá policii armáda senzibilù, kteøí jsou u nyní policejními
elitními poradci. I kdy se jim zatím nepodaøilo vypátrat nic a
nikoho, jednoho dne se to nìkterému z nich jistì povede.

Místo diskoték si bude mláde uívat pøi iniciaèních obøadech.
Telekomunikaèní sí nahradí telepatická sí. Mnoství kontaktérù s mimozemskými civilizacemi, z nich jsou dnes mnozí
zákeønì uvìznìni v pavilonech psychiatrických léèeben, vystøídá nákladnou astronautiku. Diagnóza pacientù se odhadne z
aury a siderickým kyvadlem, léèitelé budou léèit pøikládáním
rukou, nohou, cibule a slepièincù, vraednou chemii vìdecky
vyvinutých lékù vystøídají bylinky, koøínky, katany, houbièky,
vraní oka a durman. Kombinace tìchto pøírodních èistých
látek nae alternativní potomky nejen doèista vyèistí, ale zpùsobí jim i ádoucí zmìny stavu vìdomí, nìkdy a k bezvìdomí. ivot bude dobrodruný, ale pøitom jaksi dùstojný, prostì
duchovní. Vytratí se z nìj znevaující humor, namylená a
pøitom omezená exaktní vìda, nízká svazující logika. Poèet
obyvatel bude sice klesat díky velké úmrtnosti, ale o to víc se
zvýí obrátky pøesedání do dalích ivotù, bude to docela fofr
a astrální svìty se budou hemit miliony èekatelù na pøevtìlení.
Dá se ovem pøedpokládat, e vulgární materialisté, vìdátoøi, nìkteøí lékaøi a dalí skeptici to nevzdají. Budou pøeívat v
ilegalitì, scházet se ve sklepích zchátralých vìdeckých ústavù
a snít o návratu pøeité racionality. Budou v ilegálním tisku
prostým nezasvìcencùm nabízet alternativu prosperity, technické civilizace, pohodlí a dostatku potravin, øádu a dlouhovìkosti. A jistì najdou odezvu u pøátel starých poøádkù, kteøí by
klidnì proustrovali spiritualitu za mísu oovice. Vypukne
tuhý boj o duchovní budoucnost lidstva a moná, e bude
nutné spálit staré zlo v èistém ohni hranic. Nebojme se toho.
Alternativní svìt za to stojí.

Co bych si nikdy nekoupil
MUDr. Vilma Partyková:
Urinoterapie oèima lékaøe
Vydalo nakladatelství Start Beneov v roce 1997. 230 stran
textu, doporuèená prodejní cena 159 Kè.
Ji hned v úvodu knihy (str. 7) praví autorka toto: Kníku o
urinoterapii jsem se rozhodla napsat po diskusích kolem publikace
Ing. J. Cingroe Urinoterapie. Protoe jsem cítila, e by u nás
mohla být tato metoda pøedem zavrena a zatracena.. Na tée
stranì dále èteme, e publikace byla zamýlena pøedevím pro
vánì nemocné, kterým ji klasická medicína nemùe nabídnout
dalí léèbu, protoe u vyèerpala vechny své monosti a v tichosti je ponechává doít poslední dny. A koneènì do tøetice z tée
strany: Urinoterapie je vynikající preventivní metoda a mùe ji
samozøejmì pouít i ten, kdo chce nemocím pøedcházet.
Nue, vyslechnìme slovo lékaøe  urinoterapeuta!
Po nezbytném historickém úvodu následuje kapitola o biorytmech. Zde se dovídáme i nìco o buòkách a bunìèných organelách i o nìkterých biochemických a fyziologických termínech. Vechno
to jsou celkem známé vìci, ovem na str. 14 mì dosti pøekvapilo
tvrzení, e hlava se v dùsledku dýchání kladnì nabitého vzduchu
a kontaktu s ním nabíjí kladnì. Støed tìla a s ním i úhrnný náboj
lidského tìla je neutrální pøièem rozdíl potenciálù mezi chodidly
nohou a temenem hlavy dosahuje pøiblinì 210  230 V. Nechytej,
ètenáøi, tedy nikoho souèasnì za hlavu a nohu  hrozí bolestivý
elektrický úder! Dále se hovoøí o tom, e podráky nás izolují od
zemì, co vede k nepatøièným elektrickým pomìrùm v organismu
a k jeho pøekyselování. O dvì strany dále se doèítáme, e to
souvisí s nedostateènou cirkulací elektronù po akupunkturních drahách. Mj. nám potom pomùe masírování obyèejnou nebo odpaøenou urinou. Na str. 17. pokraèuje povídání o biorytmech, v nìm
se objevuje chronální záøení procházející v noci od Slunce pøes
Zemi do naeho tìla, které je mùe asimilovat, nejlépe v jogínských postojích. Toto záøení by se mi hodilo do Utopeného Archimeda, ale potøeboval bych dalí podrobnìjí informace.
Na str. 57 poèíná výklad o pøírodních metodách oèisty organismu (po kapitole mystické tedy pøichází kapitola detoxikaèní - O
úèinnosti oèisty se mùeme pøesvìdèit iridodiagnostickým vyetøením). Rozhodující oèistný význam má klystýr neboli výplach tlustého støeva. Boj s dysbakteriemií (str. 59) je motivován takto:
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Èasté uívání lékù, kynutého tìsta, mléka zpùsobuje zamoøení
zaívacího traktu cizorodými mikroorganismy. Zajímavé avak
nesmyslné. Pro boj s tímto neduhem lze pouít èesnek, jableèný
ocet, odvar z ovsa. Klouby se èistí pomocí bobkového listu. Játra
komplikovanou procedurou, jejím principem je maximální vyprázdnìní
luèníku. Ledviny èistíme pomocí melounù a èerného chleba.
Lymfatické cesty citrusovou ávou a Glauberovou solí (o jejím
projímavém úèinku autorka cudnì mlèí). Cévy èistíme lektvarem z
koprového semene, koøene kozlíku a medu.
Pøeskoèíme par stran opsaných témìø bez chyb z uèebnic
lékaøské fyziologie a klinické biochemie. Brzy vak naráíme na
tvùrèí pøístup autorky. Na str. 79 se objevuje tvrzení o vysokém
obsahu krystalické vody v moèi, o pamìových stopách v ní a
urinoterapie je takto uvedena do souvislosti s homeopatií. Nìkolik
citátkù z této a následujících stran:
Str. 79: Dalí významnou vlastností uriny je, e lehce fluoreskuje, svítí. Souèasné vysvìtlení tohoto jevu vychází z názoru, e v
základì naeho fyzického tìla se nachází svìtelný hologram. Tento názor mùe ovem zastávat jen indický guru, ví-li, co to je
hologram. Vzdìlaný lékaø nikoliv.
Str. 80: Masá tìla urinou, zejména odpaøenou, nabíjí tìlo energií, aktivuje fermentativní procesy, dùsledkem èeho je ozdravìní
organismu. Bez komentáøe.
Dále vynecháme kapitolu o hormonech, rovnì výtah z uèebnic
fyziologie. Z dalí kapitoly (Minulost a souèasnost urinoterapie)
zasluhuje pozornosti zejména popis èinnosti jistého Armstronga,
zakladatele moderní urinoterapie, jako i povídání o ruském doktorovi Zamkovovi, který ve tøicátých letech pouíval omlazujícího
preparátu Gravidanu (stalinisté jej potom utvali). Gravidan byl
vyrábìn z moèi tìhotných en a dnes se prý uvauje o obnovení
jeho výroby (v Rusku, natìstí).
Str. 131: Dále postupuje urina jícnem, který cestou èistí, do
aludku. Osmotickým pùsobením zbavuje aludek povlakù, promývá sekreèní buòky, léèí a upevòuje sliznici aludku. Bez komentáøe.
Vedle pití se aplikují urinové klystýry, nálevy do uí a nosu (èistí
se mozek!), kapání do oèí (pøi kapavce kontraindikováno!), urinové
masáe a kataplazmy (obklady smìsí hlíny a uriny).
Na str. 177 autorka pøiznává, e po skonèení televizní debaty s
onkologem, jí tento øekl fuj. S tímto provoláním konèím i já tuto
ponìkud delí recenzi.
Vojtìch Mornstein (Pøevzato z brnìnských Univerzitních novin)
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Z naeho pohledu
Science or else?
Ve dnech 19. - 21. ledna 2001 zorganizoval zahranièní odbor
AV ÈR opìt, ji po tøetí, zajímavé kolokvium Science or else? za
úèastí 10 zástupcù z ÈR a 10 ze výcarska. Zúèastnili se toho
také dva èlenové Sisyfa, J. Grygar a J. Heøt. Kolokvium bylo
velice pøínosné, protoe se týkalo vztahu vìdy a médií, resp.
otázky, jak pøenáet vìdecké znalosti do veøejné sféry. Postupnì
se probírala témata Role vìdcù v pøenosu informací do veøejnosti, Souèasné problémy komunikace, jak se jeví na aktuálních
pøípadech (skleníkový efekt, jaderná elektrárna Temelín, transgenní rostliny), Morální a etické aspekty informaèního pøenosu. Zajímavé byly pøedevím dvì pøednáky. Prof. S. J. Schmidt ukázal,
e popularizace vìdy nesmí být záleitostí amatérskou, ale e jde
o teoreticky sloitý problém, iroce vìdecky diskutovaný a zpracovávaný, a e by mìli být vìdci pøímo vzdìláváni ve zpùsobu
komunikace s veøejností. Mimoøádnì zajímavá byla i rozsáhlá
pøednáka T. B. Cueniho, který vysvìtlil, jak se výcartí vìdci
pøipravovali na Biotechnické referendum, které probìhlo v r. 1998
a které vyznìlo ve prospìch povolení genových manipulací jen
díky dlouhodobé systematické aktivitì zastáncù genových manipulací od r. 1991. Schmidt ukázal, e nestaèí jen postavit vedle
názoru mylného názor správný, vìdecký. Je tøeba, aby vichni
vìdci pøijali výzvu komunikovat s veøejností, a to v co nejirím
rozsahu. Musí pøijmout srozumitelnou øeè a vzdát se vìdeckého
argonu. Je nutno objektivnì veøejnosti vysvìtlit prospìch i rizika.
Vìdci se musí speciálnì vzdìlávat ve zpùsobu komunikace. Je
nutno veøejnost pøesvìdèovat dlouhodobì, trvale a intenzivnì. Je
nutno poèítat s tím, e názory veøejnosti závisejí spíe na psychologických ne na vìdeckých argumentech. Dùvìru veøejnosti
nelze zklamat a je nutno prosadit regulaèní opatøení, omezující
rizika. Tyto zásady bychom asi mìli pøijmout i my.
JH

Pøedstavy dìtí o svìtì
Na 81 kolách v Anglii v hrabství Herdfordshire byl proveden
prùzkum názorù kolních dìtí na okolní svìt. Zjistilo se, e mnohé
jejich názory jsou zcela chybné a pøedevím tvrdoíjnì zastávané
a jen tìko ovlivnitelné. Ani pøedvedené experimenty je nedokázaly pøesvìdèit, e napø. jejich vlastní vzrùst nezávisí jen na datu
narození, e velké a malé pøedmìty mohou mít stejnou váhu, e
èervi nejsou zvíøata, protoe nemají ètyøi nohy, dokonce e se
Zemì toèí kolem slunce, vdy pøece slunce vychází a zapadá,
apod. Mnohé z takových falených pøedstav, vycházejících
z pøirozené zkuenosti, se udrují do dospìlosti a mohou negativ-

nì ovlivnit orientaci èlovìka v moderním svìtì. Podle názoru
autorù studie je nutné vìnovat ve kole pozornost jak zprostøedkování vìdeckých poznatkù, tak i vyvracení názorù mylných
K pøesvìdèení, e je nutno vést dìti u od pøedkolního vìku ke
kritickému mylení, dospìla i spoleènost CSICOP a vyzvala proto
k takovému pøístupu uèitelskou veøejnost v USA.
Skeptiker 4/2000

Náklady na nekonvenèní medicínu
Bìnì se soudí, e náklady na nekonvenèní léèení jsou podstatnì nií ne na terapii klasickou, kolní. Není tomu tak.
Studie R. van Haselena, kterou provedl na náhodnì vybraných
ambulantních pacientech v Royal London Homoeopathic Hospital
v Anglii, zjistila, e náklady v prùmìru zøejmì pøevyují náklady
na standardní klasickou léèbu. Nejvìtí poloku pøedstavuje odmìna lékaøùm-homeopatùm, vzhledem k èasové nároènosti vyetøení. Cena homeopatik rovnì není zanedbatelná, ale podstatné
je, e se pacienti souèasnì s léèbou alternativní léèí klasickým
zpùsobem. 29 % celkových nákladù jde na vyetøení metodami
oficiální medicíny a dalích 22 % nákladù na alopatické, chemické
léky. Z toho dùvodu také autoøi dávají pøednost názvu komplementární, místo alternativní medicína. Pokud by se prokázalo, e
èasový nárok na homeopatické vyetøení je efektivní, mìla by se
dát tomuto kombinovanému zpùsobu léèení podle autora pøednost.
Souhlasíme, ale na dùkaz efektivity poèkejme.
Skeptiker 4/2000

Kojenec gestapákem
V ivém vysílání Svobodné Evropy dne 23. 3. 2001, kde se
mluvilo o psychokybernetice, hlubinné meditaci a regresní terapii,
vysvìtlovala paní PhDr. Marie Øíhová, proè se také rodí dìti
zmrzaèené. Citujeme:  Pokud pracujete s takovým dítìtem, které nemá ani ruce ani nohy a zjistíte, e to byl gestapák, který
v koncentraèním táboøe házel jiné dìti do plynu  tak najednou
vidíte, e vechno je, jak má být. e vechno je spravedlivé a e
teï se jeho due musela pouèit  V petici, kterou jsme zaslali
Radì èeského rozhlasu, jsme ádali, aby Rada zasáhla a poadovala, aby se stanice Svobodná Evropì od uvedeného poøadu,
z morálního i vìcného stanoviska naprosto nepøijatelného, distancovala a poádala renomovaného psychologa, aby názory paní dr.
Øíhové uvedl na pravou míru. Za Radu Èeského rozhlasu odpovìdìl Milan Uhde takto: Výsledky takzvané hlubinné psychologie a
její magnus parens vzbuzují dodnes polemické ohlasy. Dr. Øíhová
se dovolává freudovské a jungovské koly Leè na rozdíl od Vás
nejsem pøesvìdèen, e je to dùvod k zákroku nadøízených a po
pøípadì zákazu podobných vystoupení .S kuriózními pøedstavami
èerpanými z odliné ivotní zkuenosti a z ivotního pocitu civilizace vzdálené svìtu evropské kultury je podle mého názoru tøeba
polemizovat .
Svobodná Evropa by k tomu mìla dát Vám i
jiných odborníkùm pøíleitost. Doporuèuji se obrátit se s takovým
podnìtem
atd. Take, páni Sisyfové, paní dr. Øíhová má zøejmì svou zkuenost a jestli chcete, tak poníenì poproste Svobodnou Evropu, aby Vás pustili k mikrofonu. Mìli by. A ije svoboda
slova a Rada ÈR!
JH

Indický kouzelnický trik vysvìtlen
Jedním z nejznámìjích kouzelnických kouskù je tzv. indický
trik s lanem. Eskamotér vyhodí do vzduchu lano, které zùstane
viset. Po nìm vyleze mladík, za ním se vyplhá eskamotér
s noem v zubech, vzápìtí padají dolù údy i kousky provazu.
Eskamotér mávne rukou a mladík se objeví iv a celý. Po celá
desetiletí se snaily tento trik vysvìtlit nesèetné teorie  marnì.
Teprve letos publikoval Peter Lamont, psycholog a president
edinburgského Magického krouku výsledek svého pìtiletého skeptického historického bádání. Zjistil, e jde o legendu, kterou vymyslil a publikoval jako skuteènost èasopis Chicago Tribune v r.
1890, aby zvýil náklad. Po ètyøech mìsících se sice tehdy na
podvod pøilo, ale bylo pozdì. Postupem let, a do souèasné
doby, se popisy triku stávaly stále pøesnìjí, podivuhodnìjí a trik
vìrohodnìjí. Nikdo o realitì tohoto triku nepochyboval.
Moná by se takto mìla provìøit mnohá tvrzení o výkonech
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indických joginù a fakirù, o úspìích léèitelù a dùkazech psychotronikù.
Skeptiker, 2/2001

Anglický Úøad pro UFO zavøen
Anglický úøad The British Flying Saucer Bureau, který po celé
pùlstoletí pátral po mimozemanech a jejich aktivitách, ukonèil
svou èinnost. Tento úøad, který mìl v jedné dobì a 1500 pracovníkù po celém svìtì, registroval v minulosti týdnì kolem 30 rùzných hláení o výskytu UFO. V poslední dobì ale poèet hláení
klesl na minimum a také na pravidelné mìsíèní konference docházelo tak málo úèastníkù, e je bylo nutno pozastavit. Podle Denise Plunketta, spoluzakladatele úøadu, je nutno èinnost úøadu ukonèit
pro nedostatek UFO.

Víra v UFO klesá i v Nìmecku
Zdá se, e vysoko vzedmutá vlna paranormality a iracionalismu
zaèíná opadat. V ÈR bohuel nejsou provádìny ádné pøesné
ankety nebo dokonce sociologický výzkum, ale v zahranièí se
podobné signály mnoí. K takovému názoru, pokud jde o UFO,
doel v poslední dobì nìmecký Ústav pro demoskopii v Allensbachu

v anketì u 2092 osob. V r.
1995 vìøilo jetì 18 % obyvatel na existenci létajících
objektù mimozemského
pùvodu, v r. 2001 klesl poèet na 13 %,
v zemích nìkdejího východního Nìmecka dokonce na
7 % osob. Jednoznaènì takovou
monost odmítá v
západních èástech
Nìmecka 57 %, ve východních 72 % osob. Zajímavé je vìkové rozvrstvení vìøících. Mezi 16  29-letými vìøilo v UFO
22 % osob, ve skupinì 30  44 let jen 12 %, ve skupinì nad 60
let jen 5 % osob. Poklesl také poèet tìch, kdo vìøí v monost
návtìvy mimozemanù na Zemi. Takovou monost pøipoutí
dnes jen 8 % lidí, v r. 1993 jich bylo 11 %. Neobáváme se ale,
e bychom pro nedostatek UFO a léèitelù museli ukonèit èinnost
SISYFA.
Skeptiker 2/2001

Z druhého bøehu
Z nabídky firmy PHOENIX, Miroov
Pyramida: Nejsilnìjí tvarový záøiè je pyramida. Kdo má zájem
ovìøit si její úèinky v praxi, napø. jako biogenerátor pro léèení
nebo pro konzervaci potravin, aktivaci vody atd., mùe si objednat
skládací pyramidu zhotovenou z letìných mosazných dílù délky25 cm. V nové nabídce je sklenìná pyramida, v její základnì je
otvor s uzávìrem pro naputìní vody, která se po aktivaci uívá
pro nejrùznìjí zpùsoby léèby. Uvnitø je v jedné tøetinì výky
kulièka z køiálu jao zesilovaè energie. Pyramidu lze samozøejmì
uívat vemi klasickými zpùsoby. Rozmìr základny je 15 cm.
Blií informace i doporuèení literatury Vám zaleme na poádání.
Esoterická spirála: Je to biogenerátor, který pøi rotaèním pohybu generuje ivotní energii a vyzaøuje ji do prostoru. Její silný
harmonizaèní úèinek je vyuíván i pro úèely meditaèní. Ti kteøí
jsou alespoò trochu senzibilní, pocítí pøi pøi poloení ruky k rotující
spirále pocit tepla èi brnìní. Pohled na její zdánlivì nekonèící
obousmìrný pohyb je nesmírnì uklidòující a harmonizující. V krátké
dobì se stala esoterická spirála velmi oblíbeným generátorem
nejen v naich domovech, ale i v èajovnách, pøi kurzech Reiky,
ale i nejrùznìjích veøejných prostorách, zámcích, galeriích apod.
Kovová dvousmìrná spirála ze zlatého nemagnetického kovu se
uvádí do rotace buï roztoèením rukou, zavìená ni ji pak postupnì roztáèí v obou smìrech. Èastìji se vak pouívá elektronický
pohon s volbou smìru otáèení a také s moností regulace rychlosti otáèení. Pomocí adaptéru z 220 V na 12 V není nutné
pouívat baterii. Podrobné informace jsou uvedeny v návodu.
JH

Astrologický ministr stále aktivní
Astrolog, bývalý ministr obrany Antonín Baudy, který 9. záøí
oslavil 55. narozeniny, zahajuje ve støedu 19. záøí v 17.30 hod. ve
stranickém divadle Solidarita cyklus pøednáek s besedou Záhadná a tajemná astrologie, na kterých bude odpovídat i na
dotazy divákù.
(Inzerát v deníku Právo)

Tak jsem se najehloval a bylo to
Jsou lékaøi, a je jich v Èesku témìø 300, kteøí provozují akupunkturu. Jeden z nich, MUDr. Rastislav Jánoka, léèí takto: Já
si vezmu jehlu a zarazím ji do akupunkturního bodu. Nasmìrujeme. Tady. Take vlastnì dosáhnu toho, e energie, která se hromadí nad tímhletím bodem, se propustí dál
v dráze a vlastnì dojde k tak zvaný autoregulaci, èili jakoby samoléèení. Dají se
léèit vechny nemoce, ale nìkterý líp,
nìkterý hùø. Vyzkouel jsem si to sám na
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sobì po tý autonehodì mojí, kdy byl vlastnì mi nepomáhají
klasický léky, kdy jsem pouil patnáct minut jehly. A pak pøed
zrcadlem doma jsem se vlastnì najehloval a prostì bylo to 
fungovalo to  (Poøad Èeské televize, 2. program, 29. 8. 2001.
Z magnetofonového záznamu pøepsal dr. S. Libovický). To ve po
esti letech vìdeckého vysokokolského studia, dalích letech
studia postgraduálního a po atestaci.

Uri Geller opìt v akci  místo lièek støecha
Pøed zápasem Liverpool  Arsenal dne 12. kvìtna 2001 se na
mileniovém stadionu v Cardiffu zaklínila stahovací støecha a zùstala otevøena. Skoro tragédie  trávník se rozmoèil. Na pomoc
pøispìchal Uri Geller. Vyzval 24. dubna vechny Welany, aby
spojili své mentální síly, soustøedili se na støechu a odstranili tak
blokádu mechanismu. Vichni
vìøili, e druhý den bude støecha v poøádku. Nebyla, ale
Uri to vysvìtlil: Od r. 1920
leí na stadionu kletba. Tehdy se tam toti zasebevradil
jeden sportovec. Uri Geller
proto doporuèil Welanùm jedinou monou léèbu: exorcismus: vymite ïábla. Jestli
vymítali, není známo, jisté ale
je, e se støecha sice nespravila, ale vedení stadionu
vymìnilo trávník, natìstí také
neprelo a fotbalové utkání se
mohlo uskuteènit.

Duchové pomáhají v ochranì pøírody
V severovýchodních provinciích Indie úøady sáhly k netradièním
metodám ochrany pøírody. Úøady vyhlásily ohroené biotopy za
posvátné a osídlené nebezpeènými duchy a démony. Takové
pseudomýty mají odradit primitivní venkovany od lovu, rybaøení a
odlesòování v tìchto územích. Konkrétnì vláda province Arunachal Pradesh straí pøísluníky kmene Nishi výskytem obrovitých
démonických úhoøù v jezeøe Bek Senyik. Záchrancem pralesa
Pdah Jyngend Phud Umgei a jeskynì obývané miliony vzácných
netopýrù má být v provincii Meghalaya vymylený duch ryndkiew. V Assamu a Naglandu mají zase v ochranì nové lesní
výsadby pomáhat èarodìjnice a rùzné obludy. Pouití tìchto metod je samozøejmì podle Ministra kultury v Arunachal Pradesh
sporné, ale pokud místní lidé vìøí, e jsou ovládáni podobnými
duchy, a pokud jsou náznaky úspìchu, pak není dùvod tuto
strategii odvolat.
Skeptiker 2/2001
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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 organizuje spolu s Tiskovým odborem
Kanceláøe AV ÈR, a které se konají v budovì AV na
Národní tøídì è. 3 v Praze (místnost 206) vdy tøetí
ètvrtek v mìsíci od 17.00 hod. je pøipraven následující
program:
25. øíjna 2001: Co pøinesla lidstvu fyzika 20. století.
Bilance a perspektivy. Doc. RNDr. Jiøí Jelen, CSc. a
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.
15. listopadu 2001: Kultura  televize  adrenalin.
Apokalyptické pøedpovìdi. Prof. MUDr. Ivo Pondìlíèek,
CSc.
Poté bude následovat plenární schùze Èeského klubu
skeptikù Sisyfos s volbou nového pøedsednictva.
Prosíme èleny, aby se s námi zamysleli nad doplnìním
pøedsednictva naeho klubu, aby nabídli pomoc a vùbec
zvýili svou aktivitu na poli íøení osvìty a kritického
pøístupu k pøedkládaným teoriím, tvrzením a podvodným
èinnostem.
Vìra Nosková prosí o zprávy o podezøelých praktikách
a kauzách léèitelù. Zasílejte je na mailovou adresu lano@centrum.cz.

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 / 24 82 66 91, e-mail: olgakracikova@email.cz
Bìný úèet u Èeské spoøitelny, Praha 2, èíslo 9161329,
kód banky 0800.
Adresa na internetu:
http://sisyfos.hyperlink.cz/10esc
Ì Zpravodaj SISYFOS, èíslo 2 / 2001  vylo v øíjnu
2001. Pøipravil prof. Jiøí Heøt a Vìra Nosková.
Ì Grafická úprava, zlom a tisk:
Firma PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5  Øeporyje, tel./fax.: 02/51 62 66 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.

Zpìtná adresa:
Ing. Olga Kracíková
Hatalská 27
110 00 Praha 1
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