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O tom zákonu v nás
Kdy jsem hodlal èlánek Vojtìcha Mornsteina o jedné
alternativnì medicínské absurditì uveøejnit v jistém kulturním
èasopisu, vetoval jej pan éf slovy  Kdepak, to je moc
radikální, to bychom v rámci objektivity museli uveøejnit taky
toho pána, co máchá v televizi rukama za pøíèinou uzdravení
abonentù.
Velikost tohoto úradku je pak v tom, e pan éf byl velmi
vzdìlaný praktikující lékaø.
A v tom je jádro pudla.
Nejde o to, e se v této zemi vyskytne 50 000 alternativních medicinmanù, ti to mají jednak z poctivé selské víry,
jednak z blbosti a jednak z komerèního úspìchu. Jde o to,
e jistá èást akademické obce je pohotova zapomenout na
vzdìlání a vzývat magii doby rudolfinské, abychom byli aktuální. Jde o to, e se jinak probudilému a obìtavému vzdìlanci jeví psychotronik jako oponent, to jest v podstatì partner,
jen v rámci mediální objektivity musí být slyán.
Bohu a Paracelsovi el, není tomu tak.
Homeopat není oponent fyzikálního chemika.
Astrolog není oponent astrofyzika.
Atlantida není oponentem posunu kontinentálních ker.
Duchovno není oponent neurobiologie.
Mention není oponent fotonu.
UFO není oponentem projektù NASA.
Elan vital není oponent replikace DNA.
Spiritistická materializace není oponentem systémù MHC
savcù.
Jde o zcela mimochodné systémy (slova systém i pro mýty
uívám proto, aby se Lévi-Straussové nezlobili). Nejde o protiklad poezie  vìda, ani jedno ani druhé nesnáí nedovzdìlanost a pøitroublost, jde o protiklad snadné víry, mrncnuté
populismem nad úroveò zdejích politických argumentù, a tvrdé,
kadodenní a morálkou (ano, zajisté, morálkou) podloené
práce. Pro dritele vìdeckých titulù je úèast v pavìdách a produkce clusterových komodit pøedevím selháním morálním,
ztrátou onoho zákona ve mnì, jen se rozvíjí od prvních
univerzitních pøednáek a praví, co lze a co nelze, nebo
aspoò co asi lze a co asi nelze, co je jetì vìdecký terén
a co u je jen volné vymejlení a slovní manipulace. Potracení onoho zákona je selháním, které u bychom u nás mohli
dobøe znát, zaive na vlastní kùi alternativní nauky mièurinské biologie a marx-leninismu. Sepsal jsem a v Kvìtech uveøejnil esej (v roce 1993 to jetì lo, kdepak dnes, dneska
vychází èasopisecky i kninì v USA) o severokorejském sysZpravodaj SISYFOS 2/2002
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tému Kenrak, vycucaném z marx-leninských prstíkù pod vedením samého bájného Kim Ir Sena. Systém by byl dnes
podstatou i dikcí ozdobou jakéhokoli Jitra amanù, Praktické
pyramidologie pro kolu i dùm, èi Bible urinoterapie.
Systémy pavìd a vìd nemohou v podstatì diskutovat. Jeden si ádá maxima slov a snadných poetistických spojù,
druhý maxima dat, tj. reprodukovatelných a bezpeènou statistikou podloených výsledkù i dbalého a organizovaného
mylení. Pro jeden je argument, e se tetièka vyléèila, dostaèující. Pro druhý nestaèí ani dvì stì tetièek a dvì stì stran
proètené odborné literatury.
Oba systémy nemohou diskutovat, protoe je to diskuse
intelektu s jeèením sirén.
Zejména za stavu, kdy se aktivní
vìdecký pracovník a vzdìlaný, tj. nezapomìtlivý lékaø mùe této apriornì skoro marné diskusi vìnovat jen
tak bokem, asi tak jako se vìnuje
oívání proti mouchám, jetì ne
zavolá sanitáøe a uklízeèku. Zatímco
cituplný psychotronik a zocelený bojovník s geopatogenními zónami diskutuje vdy na plný úvazek, zplna
srdce a zplna huby.
I kdy je boj se sirénami pro
tuto chvíli skoro marný, má svùj dlouhodobý význam: jak by pravil pan Prévert, je tøeba nìkdy øíci
Ne, tøeba jen k záchranì té cti sporé .
Redakèní poznámka: Kniha Utopený Archimédes naeho brnìnského èlena doc. Vojtìcha Mornsteina vyla v roce 1998
a byla brzy rozebrána. Mnozí skeptici by uvítali její dotisk èi
reedici.
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Kdo jsou moderní skeptici?
Pavel Vachtl

Motto: Pravdì nelze uèiniti vìtí slubu, ne zbaviti ji vìcí
falených. ISAAC NEWTON
Být k nìèemu skeptický znamená o tom pochybovat
a analyzovat to (øecké skópein  pozorovat). Umírnìnì skeptický pøístup je jádrem moderní pøírodovìdy,
která podrobuje vekerá moná tvrzení i samu sebe
neustálému pochybování a konfrontování s monými
logickými rozpory. V této konfrontaci vak také nalézá
maximální monou jistotu, díky které jsou principy,
které po tomto oèitìní zbydou, velmi spolehlivé a lze
na nich témìø neomezenì stavìt. Ponechme stranou jiné,
avak bohuel u nás dosud mnohem známìjí významy slova
skepse, které souvisejí s pojmy pesimismus, relativismus
a nihilismus. Hlavnì antická filosofická skepse, která zacházela a do krajnosti pochybování úplnì o vem, u nás opanovala vìtinu hesel v oficiálních èeských slovnících a vytìsnila skoro úplnì význam souèasné, moderní vìdecké skepse,
která je vlastnì kritickým racionalismem, znovuzrozeným v souboji s expanzivním náboenským dogmatismem a povìrèivostí
obecnì v dobì osvícenství a tehdejího rozmachu novovìké
vìdy. Moderní skepticismus nemá tedy skoro nic spoleèného
s filosofickým relativismem starých Øekù. (O historii skepticismu informoval èlánek doc. Èeòka Zlatníka ve Zpravodaji
Sisyfos è. 2/2000.)
Souèasné skeptické hnutí se zabývá hlavnì tìmi komponentami lidské kultury, v nich se objevují podobné ambice
jako má vìda, tj. vynáet kategorické univerzální soudy, avak
bez stejného vnitøního standardu spolehlivosti a provìøenosti
kritickou oponenturou, která je ve vìdì bìná (nezabývá se
ovem výsostnými oblastmi umìní, politiky, náboenství a ryzího subjektivna vùbec). Nastoluje poadavek rovných podmínek pro vechny hlasatele takovýchto tvrzení a koncepcí,
protoe formální monost øíkat cokoliv bez odpovídajícího
dùkazu, která je dnes èasto povaována za znamení demokracie a tolerance, vede k nerovnoprávnosti v postavení tìchto
tvrzení  napø. fyzik a astrofyzik, jeho faktické závìry se
opírají o pøesná dlouholetá pozorování na dokonalých pøístrojích a o nároèné teoretické analýzy, oponované jeho kolegy z celého svìta, je médii prezentován èasto na stejné èi
jetì nií úrovni, ne astrolog a psychotronik, který mùe
vystoupit zcela bez dùkazù se sebeobskurnìjím a sebeneobvyklejím vyhláením, doslova na místì vycucaným z prstu.
e jde o zásadní devalvaci hodnot a lidského úsilí, je nasnadì. Mùe jít vak také o úpadek lidské civilizace èi konkrétní
spoleènosti. Proto jedním z principù, prosazovaných moderními skeptiky je, e Mimoøádná tvrzení vyadují mimoøádné
dùkazy. A proto také klíèovou oblastí èinnosti moderního
svìtového skeptického hnutí, jeho souèástí je i èeský Sisyfos,
je monitoring a analýza snadné víry (vìr) v rùzné paranormální jevy, protoe nejde o nic jiného, ne o (post)moderní
formu staré známé povìrèivosti a pøedsudkù s ní spojených,
zabíhajících do domény objektivní pøírodovìdy.
Nai a svìtoví skeptici ijí v rozdílných podmínkách
Napø. v USA je pro významné vìdce a publicisty z oblasti
vìdy vcelku samozøejmé, e zastávají veøejnì stanovisko racionální skepse a øadu z nich najdeme i v organizaci CSICOP
(Committee for the Scientific Investigation of Claims of the
Paranormal  http://www.csicop.org/)  viz dále. V Èeské
republice je klub Sisyfos z neinformovanosti nìkdy povaován za jakousi èeskou anomálii, spjatou s postkomunistickým
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Carl Sagan
vývojem a s relikty tzv. materialismu. Nìkdy je ovem vystaven i cílené diskreditaèní kampani ze strany postmodernisticky orientovaných novináøù, preferujících de facto nevìdecké
a iracionální pøístupy oproti vìdì, nìkdy i pøímo pseudovìdu
jako takovou (èlánky tohoto typu se objevily napø. v Reflexu
a v Lidových novinách). K této diskreditaèní vlnì se nìkdy
kupodivu pøipojuje i jistá èást redakce a nìkteøí autoøi z okruhu
pøírodovìdeckého èasopisu Vesmír. To je vìc zcela neobvyklá
na Západì, nestalo se zøejmì nikdy, e by proti skeptickým
organizacím psaly èasopisy typu Scientific American, Nature
nebo Science. Domnívám se, e je to pøíznaèné pro slabé
postavení vìdy u nás a èeskou anomálií není èinnost klubu
Sisyfos, ale je jí spíe rozsah této snahy ho zdiskreditovat,
kterou lze jinak pochopitelnì z kruhù, podporujících pøímo èi
nepøímo pseudovìdu, oèekávat vude na svìtì. Sisyfos je
èlenem Evropské rady skeptických organizací ECSO (European Council of Skeptical Organisations, http://www.ecso.org),
kterou byl také povìøen poøádáním, desátého Evropského
skeptického kongresu.
Následující seznamy jmen jsou reprezentativním pøehledem
významných osobností, kteøí se angaují èi nedávno angaovali ve skeptické èi podobné èinnosti. Jen èást jich byla
èlenem skeptické organizace, nìkteøí z nich u neijí:
Významní ameriètí aj. skeptici, kteøí jsou/byli èlenové
CSICOP anebo redakèní rady Skeptical Inquireru, informaèního orgánu CSICOP:
Francis Crick  spolu s J. Watsonem objevitel molekuly
DNA (1953), biofyzik, zakladatel molekulární genetiky, Nobelova cena za medicínu a fyziologii (1962).
Richard Dawkins  evoluèní zoolog a sociobiolog, autor
knih mj.: Sobecký gen, Slepý hodináø, tvùrce koncepce tzv.
memù, memetiky.
Lyon Sprague de Camp  známý autor sci-fi a fantasy (mj.
pokraèování pøíbìhù o Conanovi), inenýr.
Stephen Barrett  lékaø, zabývající se sledováním alternativní medicíny a arlatánství, vede server Quackwatch  http://
www.quackwatch.com
Cornelis de Jager  astrofyzik, Holandsko, pøedseda ECSO
(European Council of Skeptical Organisations, http://www.
ecso.org)
Carl Sagan  astronom, fyzik, chemik a exobiolog (projekty
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CETI a SETI, sondy Pioneer, Viking a Voyager, atmosféry
planet, monosti ivota na jiných planetách), popularizátor
vìdy (Kosmos, Draci ráje, Brocùv mozek), autor sci-fi (Kontakt), zakládající èlen CSICOP.
Isaac Asimov  jeden z nejètenìjích autorù sci-fi a popularizátor vìdy, autor mnoha stovek knih, sci-fi i vìdecko-populárních, autor tøí robotických zákonù, cyklu o Nadaci apod.,
zakládající èlen CSICOP.
Martin Gardner  popularizátor vìdy, fyziky, matematiky
a astronomie.
Murray Gell-Man  fyzik v oblasti elementárních èástic
a kvantové fyziky, Nobelova cena (1969), objevitel koncepce
kvarkù (1964), stavebních kamenù vech hadronù, která se
potvrdila i experimentálnì.
Stephen Jay Gould  paleontolog a zoolog, který pøiel
s koncepcí stádií zrychlené evoluce. Autor populárních knih
(èesky napø. Pandin palec).
Al Hibbs  fyzik, Jet Propulsion Laboratory (S R. Feynmanem
napsal knihu o tzv. dráhových integrálech v kvantové teorii).
Douglas Hofstadter  zabývá se filosofií, transdisciplárními
oblastmi vìdy a umìní a kognitivní vìdou. Autor slavné
knihy Gödel, Escher, Bach.
Gerald Holton  fyzik a historik vìdy na Harvardovì universitì. V èetinì vyla napø. kniha Vìda a antivìda.
Sergej Kapica  fyzik a popularizátor vìdy, syn P. Kapicy,
editor ruského vydání èasopisu Scientific American.
Philip J. Klass  inenýr v oblasti kosmonautiky a letectví,
publicista (knihy, demytizující záhadologické koncepce UFO)
Paul Kurtz  pøedseda CSICOP, filosof, volnomylenkáø, zakladatel spoleènosti pro Sekulární humanismus a èasopisu
Free Inquiry. ( http://www.SecularHumanism.org/fi/ )
Lawrence Kusche  publicista, zpracovávající napø. témata,
jako Bermudský trojúhelník (kniha: The Bermuda Triangle
Mystery Solved).
Leon Lederman  fyzik, bývalý øeditel Fermilabu, Nobelova
cena za fyziku 1988, za objevy v oblasti fyziky neutrin a leptonù.
Paul Mc Cready  letecký konstruktér, sestrojoval napø. letadla, pohánìné èistì lidskými svaly (Gossamer Albatross, Gossamer Condor  pøelet kanálu La Manche  1979) nebo sluneèní
energií (Solar Challenger  let na trase Londýn-Paøí 1981).
John Maddox  bývalý editor èasopisu Nature.
Marvin Minsky  profesor elektronických médií, filosof kybernetiky, MIT, èlen hnutí extropiánù.
Glenn Seaborg  jaderný chemik, získal Nobelovu cenu za
chemii (1951), objevil a syntetizoval umìle spousty nových
prvkù  transuranù s atomovými èísly 94  105 (syntéza plutonia  1940  , dále americia, berkelia, california, curia atd.).
James Randi  profesionální kouzelník a iluzionista, podílel
se na odhalení øady psychotronických trikù, mj. znemonil
zázraèného Uriho Gellera, vypsal cenu miliónu dolarù za
prùkazné pøedvedení existence jakéhokoliv paranormálního
jevu. Cena nebyla zatím udìlena. Naproti tomu Randiho Nadace udìluje kadoroènì cenu Pigasus (Létající prase á la
Pegasus), která je analogií èeského Bludného Balvanu nebo
ceny Ig. Nobela.
Jill C. Tarter  astronomka, pracující v institutu SETI, Mountain view, California.
Steven Weinberg  astrofyzik, kosmolog a èásticový fyzik,
Nobelova cena za fyziku (1979) za sjednocení elektromagnetických a slabých sil (1967). Autor knih: První 3 minuty, Snìní
o finální teorii.
Alan Hale  astronom a pozorovatel komet, objevitel mj.
komety Hale-Bopp a øady dalích komet. Polemizuje èasto
s ufology.
Victor J. Stenger  fyzik z oblasti kvantové teorie (Univerzita na Havaji), filosof vìdy, kritik koncepcí New Age, okultna
a postmodernismu.
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Richard P. Feynman  fyzik, hlavnì v oblasti kvantové
teorie a èásticové fyziky, tvùrce populárních Pøednáek z fyziky,
inspirátor nanotechnologie, Nobelova cena (1965) za rozvoj
kvantové elektrodynamiky (1948). Polemizoval s pseudovìdou a povìrami napø. ve svých ivotopisných knihách. Èlen
komise pro vyetøování katastrofy raketoplánu Challenger.
Jiní významní skeptici:
Voltaire  pøední francouzský osvícenský filosof a spisovatel,
liberál, kritik autokracie, absolutismu a dogmatismu.
Bertrand Russell  anglický matematik, logik a filosof. Liberál a pacifista.
William Ockham  støedovìký anglický teolog a filosof,
logik. Rozdìlil teologii a filosofii, víru a logiku. Zøejmì poprvé jím byl formulován skeptický princip, který je nyní znám
jako Occamova bøitva Originální Ockhamova (latinismus
Occam) formulace pravdìpodobnì zní: Neznámé pojmy nebuïte rozmnoovány. Pro teorii poznání to znamená, e
neznámá fakta a jevy je zpravidla vhodné objasòovat pøednostnì pomocí fakt známých nebo minima pøedpokladù.
Edward Wilson  zoolog, zakladatel sociobiologie, kritický
racionalista a scientista. Knihy v èetinì napø.: O lidské pøirozenosti, Konsilience.
Stanislav Lem  polský spisovatel (sci-fi) a esejista. Racionalistický filosof.
Petr krabánek  irský lékaø èeského pùvodu a autor mnoha polemik s alternativní medicínou.
George Lichtenberg  nìmecký osvícenský spisovatel, satirik a pøírodovìdec.
Linus Pauling  americký biochemik, zabýval se hlavnì
chemickými vazbami. Nobelova cena za chemii (1954), angaoval se v dopisu proti astrologii, také pro zákaz jaderných
testù v atmosféøe  Nobelova cena za mír (1962).
Konrad Lorenz  nìmecký zakladatel etologie, Nobelova
cena za medicínu a fyziologii (1973). Angaoval se napø.
v dopisu proti astrologii.
Významní èetí skeptici a kritiètí racionalisté, vèetnì
neèlenù klubu Sisyfos, autorùv výbìr:
Jiøí Heøt 
a spoluautor
Homeopatie,
Jiøí Grygar

lékaø, bývalý pøedseda klubu Sisyfos. Autor
knih: Alternativní medicína, monosti a rizika a
medicína pro 3. tisíciletí?
 fyzik a astrofyzik, popularizátor vìdy (Cena
Richard P. Feynman
a Murray Gell-Man
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UNESCO Kalinga, v minulosti ji dostali tøeba Bertrand Russell
a A. C. Clarke). Zakládající èlen Sisyfa.
Frantiek Koukolík  neuropatolog a popularizátor vìdy
Rudolf Zahradník  fyzikální chemik a dlouholetý (dnes
bývalý) pøedseda Akademie vìd ÈR
Karel Pacner  popularizátor vìdy, kosmonautiky a astronomie. Kritický rozbor napø. fenomenu UFO.
Jiøí Krupièka  geolog a filosof  knihy napø. Renesance
rozumu a Flagelantská civilizace
Miroslav Holub  biolog, imunolog, spisovatel a popularizátor vìdy.
Rudolf Battìk  sociolog a politolog, disident, bývalý pøedseda Federálního shromádìní ÈSFR, nyní vedoucí spoleèensko-vìdní sekce klubu Sisyfos.
Marcel Grûn  popularizátor astronomie a kosmonautiky,
øeditel praské Hvìzdárny a Planetária. Autor mj. kritické analytické knihy Je astrologie vìda?
Petr Jake  geolog, spisovatel a popularizátor vìdy.
Zdenìk Kukal  geolog, bývalý øeditel Èeského geologické-

ho ústavu, popularizátor vìdy (mj. kniha, demytizující Bermudský trojúhelník).
Jaroslav Malina  antropolog a archeolog, popularizátor
vìdy
Egon Bondy  racionalistický filosof, historik filosofie a spisovatel
Vladimír Vanýsek  astrofyzik, jako èlen klubu Sisyfos kritizoval napø. astrologické koncepce
Ludìk Pekárek  fyzik, expert mj. na elektromagnetické
pole, kritik koncepcí psychotroniky a proutkaøení
Oldøich Vinaø  lékaø, fyziolog a biochemik, zabýval se
napø. placebo-efektem
Ondøej Neff  spisovatel, publicista, vydavatel, autor polemik
mj. s alternativní medicínou
Vojtìch Mornstein  biofyzik, autor slovníku alternativních
nauk Utopený Archimédes
Josef Fleissig  popularizátor vìdy, kritický analytik paranormálních tvrzení
Pavel Materna  racionalistický filosof a logik.

Obyèejné lhaní o jedné neobyèejné teorii
Kniha Arthura Bolsteina  Bolèa Obyèejné selhání jedné
neobyèejné teorie, RO consulting, Praha 1999 obsahuje tolik
nepravd a polopravd nejen o Einsteinovì relativitì, ale i autorových rozhovorech s rùznými odborníky, e lapidárnì formulované shrnutí v nadpisu tohoto èlánku není vùbec nadnesené. Nepravdy o fyzice jsou asi nevìdomé. Autor zøejmì
jen nepochopil, co pøesnì se nejen v teorii relativity, ale
i v dalích oblastech fyziky a matematiky
tvrdí, a proto se poutí do boje s vìtrnými
mlýny. Kdy ale líèí reakce odborníkù na
svùj objev, zcela zámìrnì vytrhává jejich
výroky z kontextu a zamlèuje to, co se mu
nehodí.
Autor napøíklad neopomnìl citovat výrok
jednoho z nás, e má dobré fyzikální mylení a e jeho paradox o tyèi a kouli je
zajímavì zkonstruován; opravdu jsme to øekli,
s lidmi mimo obor se obecnì snaíme jednat laskavì. U ale opomnìl øíci, e jsme
neuznali, e by se jednalo o skuteèný paradox a pokoueli jsme se mu podat správné
vysvìtlení. Nepochopil jej, protoe i nadále
tvrdí, e jeho pøíklad svìdèí o naruení
pøíèinnosti v teorii relativity a to prostì není
pravda. Cituje rùzné  z kontextu vytrené
 pochvaly jeho koneèného øeení, tj. dùkazu, e teorie
relativity je rozporuplná, neuvádí vak jasnì odmítavé stanovisko nae i dalích kolegù, ani se nezmiòuje o tom, e
Èeskoslovenský èasopis pro fyziku jeho práci nepøijal k publikaci.
A tak klamavá reklama, e jeho objev proel oponenturou
uznávaných odborníkù, je podpoøena snad jen písemným
prohláením Dr. Ullmanna a Dr. Muáka na str. 18. O Dr.
Muákovi nic nevíme, Dr. Ullmann je moná vynikajícím odborníkem v jiné oblasti, ale jeho kniha o gravitaèním kolapsu
a fyzice èerných dìr, o ní je zmínka na str. 25, je plná chyb
a v odborné veøejnosti se setkala s velmi nepøíznivou reakcí.
Jeho úsudkem o práci, která se nìjak dotýká teorie relativity,
je proto lépe se nechlubit.
Tento list jistì není vhodným fórem pro pøedkládání matematického vyvrácení autorova údajného dùkazu rozpornosti
základù teorie relativity (a diskusi na toto téma nehodláme
vést ani jinde, své námitky jsme opakovanì autorovi rùznou
formou sdìlili a pokud je nepochopil, je to jeho problém).
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Zmiòme se radìji o nìèem, co má irí význam. Autor sice
kritizuje nesmyslnost obecnì pøijímaného vysvìtlení Michelsonova pokusu, který je jedním ze základních experimentù,
je vedly k teorii relativity, nedává vak ani náznak vysvìtlení
vlastního. A dnes u zdaleka nejde jen o tento pokus, nýbr
o nepøeberné mnoství empirického materiálu, který je s teorií relativity ve výteèném souladu. Zavrhnout teorii relativity
neznamená jen skoncovat s uèebnicovými
pøíklady o Lorentzovi v autobuse. Souèasná
teorie elementárních èástic, kvantová teorie
interakce látky se záøením a vlastnì celá
stavba fyziky dvacátého století je postavena
na teorii relativity a kvantové teorii. Tìmito
základy nelze pohnout bez toho, ani by se
tato obdivuhodná konstrukce zøítila jako
celek. Ale zatím k takovémuto radikálnímu
kroku není ádný opodstatnìný dùvod, nespoèet pøímých dùsledkù, jako je napøíklad
zpomalování chodu hodin v dùsledku jejich
pohybu vzhledem k urèité (inerciální) soustavì i dùsledkù nepøímých, jakými jsou
napø. spin elektronu, spektra atomù èi existence pozitronù jsou ovìøeny s vysokou
pøesností. A nejedná se jen o esoterické
pokusy v laboratorních kuchyních fyzikù.
Napøíklad zmínìný efekt zpoïování hodin se musí brát v úvahu
pøi konstrukci navigaèních satelitových systémù, mají-li správnì fungovat k pøesnému urèování polohy.
V urèitém smyslu lze sice øíct, e speciální teorie relativity
není tím posledním slovem ve fyzice. Napøíklad Einsteinova
teorie obecné relativity je jejím zobecnìním a budoucí kvantová teorie gravitace moná i zásadnìjím zpùsobem zreviduje
nae nazírání na prostor a èas. Ale to nezmìní její dùleitost
a platnost vude tam, kde ji experiment dùkladnì provìøil.
A zcela jistì nebude prohláena za vnitønì rozpornou, její
logickou stavbu u provìøila dávno øada vynikajících matematikù.
V kapitolce Bolstein pan Bolèo uvádí, e mu pseudonym
souznìjící s jménem jeho slavného rivala dali kamarádi a e
si jej zaslouí. S tím souhlasím, jen bych doporuèoval místo
Bol psát Bold  v angliètinì je to odváný, sebevìdomý, ale
také nestoudný.
Jiøí Langer a pracovnící Ústavu teoretické fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty UK
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

Tií vrazi
z dálného východu
Irmgard Oepen

Recenze na knihu Rolanda Zieglera: Ajurveda & Co.
(z nìmeckého èasopisu Skeptiker è.4/01 pøeloil Milan Urban)
Autor knihy je firemním poradcem v oblasti plánování
a organizace lékaøsko  vìdeckých výzkumù. Kromì toho
zaloil nakladatelství a vytvoøil nìmeckou stránku Alternativní medicína kritickým pohledem (www.vrzverlag.com/esoterik/index.htm).
V uvedené knize informuje autor o nìkterých z pøípravkù
ajurvedy, vìdy o dlouhém ivotì a èínského lékaøství, které
dle nìmeckého zákona o lécích nejsou povoleny, ale jsou
nabízeny v evropských virtuálních lékárnách nebo drogeriích
(napø. v holandských a výcarských). Situace je komplikována tím, e èlenské státy Evropské unie ádný jednotný zákon
o lécích nemají. Ze skandálù v posledních letech, o kterých
se v této knize rovnì píe, lze vyvodit, e internet je nad
síly zákonodárcù a pøedevím kontrolních úøadù. Autor se
proto rozhodl vysvìtlit spotøebiteli rizika a varovat ho pøed
pøípravky, o kterých se sice tvrdí, e jsou úèinné, ale jejich
úèinnost nebyla doloena, zatímco vedlejí úèinky vedly pøi
jejich uívání i k úmrtí pacientù.
Po krátkém pøehledu o historii a principech ajurvedy se
ètenáø doví, e ani v Indii není tento systém se svými dnes
vyrábìnými a pouívanými pøípravky tak nesporný, jak to
nìkteøí nìmeètí propagátoøi tvrdí. Poukázáno je dále na slouèení takzvané transcendentální meditace (TM) a jejího ajurvedského obsahu indického guru Maharishi MahesYogi z edesátých let se svìtonázorovými poselstvími. To bylo koncem
sedmdesátých let dùvodem, pro který vláda SRN varovala, e
(tm) mùe vyvolat psychózy. Oprávnìnost varování bylo v roce

1989 potvrzeno Spolkovým ústavním soudem.
Podrobnì je potom popisován pøípravek Liv. 52, který je
na internetu vychvalován jako medikament ajurvedské medicíny. Výtaky ze sedmi rostlin a trojmocné elezo, v pøípravku
obsaené, mají být vhodné pøedevím k léèení chronických
nemocí jater. V odborné literatuøe vak lze zjistit, e pouívané rostliny ani v pøípravku obsaené trojmocné elezo nelze
v ádném pøípadì doporuèit jako lék na nemoci jater. Studie
o údajné úèinnosti Liv. 52 mìly øadu nedostatkù, zatímco
zprávy o tìkých komplikacích po uití pøípravku, pøedevím
u pacientù s nemocemi jater, nebyly v reklamì vùbec zmínìny.
Co se týèe tradièní èínské medicíny, je situace jiná, nebo
její pøípravky jsou ve vìtím rozsahu na trhu. Podle odhadù
je asi 80% (v Anglii) právnì nepovolených pøípravkù rostlinného pùvodu. Pøicházejí pøedevím z Hongkongu a Èíny a jejich
kvalita velmi kolísá. Problémem je, e dodnes neexistuje veobecnì platná, jednotná a standardisovaná nomenklatura pro
léèivé byliny, resp. rostlinná léèiva. Podle jedné americké
studie dokázala kontrola 260 pøípravkù z Asie drastické pøekroèení mezních hodnot obsahu arsenu, olova a rtuti. Obzvlátì dìsivé je, e 83 produktù (33 %) obsahovalo pøímìsi,
které nebyly deklarovány. K podobnému výsledku vedly dalí
studie a pøehledná práce E. Ernsta (1998). V souladu s tím
jsou zprávy o váných vedlejích úèincích jako ochrnutí, selhání ledvin a karcinomy u pacientù, léèených tìmito pøípravky. Spolkový institut pro léèiva a medicínské produkty proto
v roce 1999 a 2000 upozornil na nebezpeèí pøi pouívání
neschválených pøípravkù.
Pojednáváno je dále o dalích léèivých pøípravcích a výivových doplòcích, jejich pouívání je spojeno s riziky, které
v reklamì nejsou zmínìny vùbec nebo nedostateènì. Jde
napø. o rostlinné uklidòující pøípravky z kawa-kawa, rohovníku (svatojánského chleba), který roste i u nás nebo o zázraèný mixovaný nápoj kombucha, noni-ávu èi údajný lék
proti rakovinì Tian Xian. V závìru knihy je zpráva o mormonském èaji (Ma Huang), který je pøedevím v USA vychvalován jako prostøedek pro vyèitìní organismu a zhubnutí.

Mýtus o energii z vakua
Vojtìch Hála

Perpetuum mobile neexistuje a existovat nemùe. Vìtina lidí dnes u ví, e je to jednou pro vdy prokázaný
fakt. Pøesto stále existují skupiny lidí, kteøí se s tím
nemohou smíøit a upínají své nadìje k utopicky krásné
pøedstavì zdroje energie, který pracuje bez ustání a bez
pøísunu paliva èi mechanické práce.
Pøíkladem takové snahy mùe být vynález Amerièana Thomase E. Beardena. Své zaøízení nazval MEG, co je zkratka za
Motionless Electromagnetic Generator, èesky bezpohybový
elektromagnetický generátor. Na konci bøezna 2002 dokonce
obdrel pan Bearden patent na MEG od amerického patentového úøadu. To je ovem pouze dokladem toho, e o udìlení
patentu nerozhodují fyzikové, ale úøedníci patentového úøadu, kteøí èasto nemají jasno ani v základních fyzikálních
otázkách. Jak se doèteme na mnohých internetových stránkách v èetinì i angliètinì, toto zaøízení je zaloeno na
èerpání energie z aktivního vakua. Lidé, kteøí se takovými
vìcmi zabývají, hovoøí o free energy neboli volné energii.
Kdy se rùzných perpetistù zeptáte, odkud se v jejich zaøízení bere energie, dostanete dnes velmi èasto odpovìï, e
z aktivního kvantového vakua. Proto stojí za to si mylenku
volné energie ponìkud blíe rozebrat.
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

Pøednì je tøeba upozornit, e tento termín nemá nic spoleèného s fyzikálním pojmem volné energie. Ta fyzikální je
volná proto, e ji mohou vyuívat tepelné stroje, kdeto
tahle je volná, protoe je zadarmo. Èerpání energie z vakua
Autor kresby:
Kristian Vrhel
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je podle pana Beardena a dalích v principu umonìno kvantovou mechanikou (QM). Ta nás uèí, e vakuum nemùe být
nikdy úplnì prázdné, protoe by to odporovalo relaci neurèitosti mezi energií a èasem. Mùeme si to zjednoduenì pøedstavit tak, e v kvantovém vakuu neustále samovolnì vznikají
a opìt zanikají èástice. Podle zastáncù volné energie je tedy
vakuum poøád plné energie a je tedy v principu moné ji neomezenì odèerpávat a vyuívat. Jene to je omyl zpùsobený
zjednoduenou pøedstavou. Vakuum je v QM definováno jako
stav systému s nejnií monou energií. A podle zákona o zachování energie musí systém, ze kterého je energie odebrána,
pøejít do stavu s nií energií. Nic ale nemùe mít nií
energii ne vakuum, a proto není moné z vakua energii
odèerpávat. Zdánlivé poruení zákona zachování energie v QM
je pouze známkou toho, e energii systému nelze v jednom
okamiku pøesnì zmìøit. Pokud provedeme dostateènì pøesné
mìøení, dojdeme vdy k závìru, e energie se zachovává.
Aèkoli se tedy na první pohled zdá, e kvantová mechanika
dává úvahám o bezedných zdrojích energie jistou nadìji, je to
právì ona, kdo tyto úvahy nekompromisnì pohøbívá.
Dalí pøípad, který nedávno upoutal pozornost nìkterých
èeských i zahranièních médií a který je dáván do souvislosti
s volnou energií, je sbírka pøevratných vynálezù ruského
akademika Valerijana Soboleva. Ten mimo jiné prohlauje, e
nalezl zpùsob tepelné úpravy køemièitého písku do podoby
krystalù, které jsou schopny dodávat elektrickou energii v nevídaném mnoství. Má to fungovat tak, e se za tepla vytvoøí
potenciálový rozdíl mezi dvìma èástmi krystalu, take po
ztuhnutí je mezi nimi napìtí. Bohuel tiskové zprávy o jeho
objevech, jsou velmi rozporuplné. V nìkterých èláncích se
uvádí, e nový materiál na bázi køemíku pùsobí jako autonomní zdroj energie. Tedy e dodává energii nepøetritì
a èerpá ji z okolního prostøedí. Tato interpretace vede k úvahám o volné energii, o kterých u zde byla øeè. Jinde se zase
píe, e krystaly køemíku fungují jen jako baterie, které je po
vybití tøeba vymìnit. Na tom by ale nebylo nic pøevratného
protoe z kadé baterie mùeme odebrat jen tolik energie,
kolik jsme do ní pøi výrobì vloili. Takový elektrický èlánek
tedy není zázraèným zdrojem energie, ale pouze místem jejího uschování pro pozdìjí spotøebu.
V Èeské republice pracuje usilovnì na propagaci vyuití
volné energie pøedevím spisovatel Jiøí Wojnar, který pouívá

pøezdívku Gewo. Kromì vlastních internetových stránek publikuje tyto mylenky ve WM magazínu, jeho je éfredaktorem. Nedávno publikoval dokument na podporu zaøízení MEG
s názvem Naléhavá výzva, který je adresován pøedevím
Akademii vìd, ale také redakcím regionálních i velkých deníkù, èasopisù, do rozhlasu, televize, poslancùm, prezidentské
kanceláøi. Na Wojnarových stránkách v sekci o volné energii nalezneme texty (vìtinou pøeklady zahranièních stránek)
o nìkolika zaruèenì vyzkouených a provìøených zaøízeních.
Kromì výe zmínìných je to napøíklad Fran De Aquinova
gravitaèní loï, která si klade za cíl boj s gravitací. Øeením
má být vytvoøení títu z fotonù, který zabrání vem gravitonùm pøiblíit se k lodi, èím na loï pøestane pùsobit gravitaèní síla. Základní pøedstava je taková, e staèí vyzaøovat dostateèné mnoství fotonù do vech smìrù, protoe kadý graviton
se pak srazí s fotonem døíve ne loï ovlivní. koda e zatím
nebyla experimentálnì potvrzena existence gravitaèních vln,
ani jednotlivých gravitonù, nato abychom mohli mluvit o jejich
interakci s fotony. Dále nás pan Wojnar informuje o zaøízení
Testatica, které má pøi nulovém pøíkonu výkon vìtí ne
3kW. Øíkáte klasické perpetuum mobile? Pardon, tohle je
volná energie. V jiné èásti svých stránek pan Wojnar øíká, e
pùsobením vhodné frekvence støídavého proudu na vodu ji
lze rozloit na vodík a kyslík a získat pøi tom daleko více
energie, ne jsme vloili. Podle jeho vlastního vyjádøení se
mu dokonce podaøilo takové zaøízení doma postavit. A odkud
se ta energie bere? No to je pøece volná energie, té je pro
kadého vude dost!
Pøíznivci volné energie vìnují hodnì prostoru ve svých
publikacích také otázce, proè volná energie jetì není k dispozici, proè u ji dávno nemá kadý doma, kdy je to tak
jednoduché. Podle nich tomu ve spolupráci s vládami státù
ví silou brání mocné energetické koncerny, které by s pøíchodem volné energie na trh pøily o vechny pøíjmy. A právì
proti nim je tøeba aktivnì bojovat a volnou energii propagovat, jinak dojde nae civilizace a celá planeta ke zkáze v podobì
vyèerpání vech pøírodních zdrojù. K tomu se dá podotknout,
e boj pana Wojnara proti tìmto temným silám nìkdy nápadnì pøipomíná boj dona Quijota s vìtrnými mlýny. Proti mylence volné energie toti hovoøí nìco daleko silnìjího ne
ropné koncerny, toti pøírodní zákony.
Autor je student Matematicko fyzikální fakulty UK v Praze.

Zasvìcenci dostali po ètvrté Bludné balvany
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Vìra Nosková

reportá

Posluchárnou matematicko-fyzikální fakulty UK v ulici
Ke Karlovu zaznìl dezový pochod Svatí pochodují.
Místo svatých se ale ve dveøích objevili èlenové komise
pro Bludné balvany Èeského klubu skeptikù Sisyfos,
v antických øízách a s vìneèky z bøeèanu na hlavách.
Pedel, v civilu poèítaèový odborník Martin Bloch,
s politováním pøítomným sdìlil, e ani tentokrát neuvolnil zamìstnavatel pracovitého Sisyfa, aby se mohl
zúèastnit slavnosti svého klubu. Pøedal tedy slovo Sisyfovu mimoøádnému a zplnomocnìnému velvyslanci Jiøímu Grygarovi. Ten nejdøíve pohovoøil o návtìvì
v podsvìtí a radostnì konstatoval, e Sisyfos nominace
na udìlení Bludných balvanù schválil. Tak zaèala kadoroèní akce èeských skeptikù.
Scénáø vyhlaování cen mìl u z minulých let zavedená
pravidla. Jiøí Grygar vyhlásil laureáty bronzového bludného
balvanu, nejdøíve v kategorii skupin, pak jednotlivcù. Toté
se opakovalo s cenou støíbrnou a vyvrcholilo cenami zlatými.
Poté co sdìlil v jedné vìtì zásluhy vyznamenaného, poádal,

aby si vy(po)znamenaný pøiel pro cenu. Poté skeptik, který
pøipravil podklady pro nominaci a sepsal delí zdùvodnìní,
pøedstoupil a pøeèetl pøipravený materiál. Ocenìný pak mìl
pøíleitost vyjádøit své pocity, vdìk èi mohl dárce tøeba i proklít.
A jak to dopadlo? Osobnì si pro cenu nepøiel ádný z nich,
ale nìkteøí poslali zástupce i s podìkováním. Èást cen si
odnáela éfredaktorka léèitelského èasopisu Regenerace Ilona Manolevská, která je s dotyènými ve styku. Regenerace
v minulosti u Bludný balvan obdrela.
Proè se lidé smáli, kdy se øeklo Nova a Vìtírna?
Poøad Novy, Vìtírna, dostal Bludný bronzový balvan v kategorii skupin. Obecenstvo v posluchárnì se prozradilo smíchem, ve nasvìdèovalo tomu, e ani pøítomní nebyli ezoterickou ou fascinováni, a e je pobavila jinak, ne tvùrci
poøadu zamýleli. V obhajobì nominace se napøíklad pravilo:
Nedejme se zmást pouovì vyzdobeným studiem, polopaticky
adjustovanou moderátorkou nebo zdánlivou prostoduchostí
dìjù. Pod plátíkem zábavnosti tu proudí mohutné vìtecké
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

síly, aktéøi po mnoha nápovìdích klidnì uhodnou, kdo ze
známých osobností se skrývá pod plátìm s kápí. Pozvaní
duchovní pracovníci tu propagují své metody, a u ètou
z hvìzd, karet, kávové sedliny nebo kozích bobkù.
Napøíklad zpìvákovi Michalu Davidovi pomohlo, kdy mu pøítomní
hadaèi vyjevili, e má potíe s hlasivkami proto, e mu v 15.
století jakýsi nelida probodl krk kordem. (V 15. století kordy
sice jetì nebyly, ale realita je cosi tak vulgárního ). Do
Vìtírny pøilákali i matku dvou unesených dìtí. Doporuèili jí,
aby si dìti vizualizovala, a poté se je astroloka a psychotronik pokoueli lokalizovat. Vìc se jako vdy nepovedla, ale
zúèastnìní alespoò pøedvedli divákùm svùj cit pro lidské netìstí.
Nìkteøí z pozvaných astrologù se ve Vìtírnì mohli
chlubit tím, e pøedem vìdìli o teroristickém útoku na World
Trade Center 11. záøí 2001. Svìøili se s tím a po tragédii.
Útlocitnì Amerièany radìji pøedem nevarovali, aby je prý nevydìsili. Z Novy si nikdo pro balvan nepøiel, snad proto, e
tato televizní stanice zatratila heslo, e i negativní reklama je
dobrá, negativní reklamy kolem ní u bylo dost, a o jejím
kladném efektu se dá pochybovat.
Bronzem byl odmìnìn také astrolog Emil Havelka
A sice za èinnost své astrologické apatyky Astrál. Ta provedla na svých zákaznících nepovolené, ale zásluné klinické
zkouky s preparáty ztìklými olovem a rtutí, a vyvinula
nadpozemské jogurty.
Vìru, e od Èeské zemìdìlské a potravináøské inspekce
nebylo pìkné, e podrobila tajné sloení sortimentu Havelkovy Astrologické apatyky  Astrál laboratorním rozborùm. Ty
zjistily, e napøíklad preparát Astrum ma Madhulene, dovezený z Indie, obsahuje 4 100 mg olova na kilogram, zatímco
pøípustné mnoství je nejvýe 8 mg v kilogramu. Stejný pøípravek ztìkl navíc rtutí, které bylo 2 950 mg na kilogram,
kdy pøípustné mnoství je 0,5 mg/kg. Dalí preparát Astrum
fe femikalp zase obsahoval 2 770 miligramù olova na kilogram. No a co?! Nyní alespoò najisto víme, e po tìkých
kovech je èlovìku velmi tìko.
A vùbec  kdyby kontrolní úøady a tøeba i policie, soudy
a psychiatøi (jako v pøípadì pana Chobota) se takto hnidopisky ourali v ezoterických, komerènì úspìných aktivitách,
okultní duchovno by ztratilo kredit a co bychom si bez nìj
poèali?
Øeè na obhajobu nominace skonèila touto øeènickou otázkou. Poté se aktéøi ou zaèali pídit po panu Havelkovi. Ten
místo sebe poslal mue jménem Dalibor Rose. Mu vytáhl
lejstro se zdravicí potrefeného astrologa a øíkal neuvìøitelné:
Váení soudruzi, bohuel se nemùu zúèastnit tohoto velkolepého divadla inscenovaného bývalými svazáky a komunisty,
nebo dávám radìji pøednost práci pøed planým vanìním
stranických farizejù. Jsem rád, e jsem obdrel toto ocenìní,
nebo jako horník vím, co znamená bludný balvan na rozdíl
od vás, uèených vìdátorù.
Øeè vechny rozjaøila, posluchaèi se smáli. Je to stará finta
podnikatelù v ezoterice, e skeptiky nazývají pøednostnì vulgárními materialisty, a kdy to skeptikùm nevadí, pøivrdí,
a pøejdou od materialistù k marxistùm. Líbí se jim toti mylenková konstrukce, e komunisté duchovno zakazovali coby
konkurenèní ideu, a kdo se dnes duchovnem se ohánìjícím
smìje nebo pøed nimi varuje, musí být pøevtìlený soudruh.
Jedním dechem se ezoterici zároveò dovolávají komunistického ministra Kahudy, který ezotericky a s poehnáním partaje
bádal, a mnozí z dneních záhadologù s ním.
Støíbro dostala ezoterická univerzita Nové doby
Univerzita Nové doby pod vedením Milana Calábka toti
vzdìlává budoucích alchymisty, astrology, hermetiky, psychology krevních skupin, amany, vykladaèe aury, karet, snù a
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

Milan Calábek: Pøemýlí o lákavé schizofrenii?
Foto archiv.
dalích zasvìcence, co jsou klíèové profese, na nì nae
spoleènost ji netrpìlivì èeká.
Na poèátku studia nasadí frekventanti svého køehkého ducha
do boje s hmotou. Vpravují se do magického modu vìdomí
a pak ohýbají silou vùle líce, mìní kvalitu vína, chodí po
sklenìných støepech, snad i mléko se srazí pod jejich duchovním pohledem. Poté pokroèí v vyímu modu vìdomí, o nìm
sám Milan Calábek øekl v rozhlase: Nesmírnì dùleité je
vìdomí hypnotické. Kdy si uvìdomíme, e staøí Øekové
v období homérském ili v hypnotickém stavu, e celé tyto
civilizace byly zaloeny na hypnotickém vìdomí a komunikaci, e vlastnì to byli schizofrenici A e vlastnì schizofrenie
je propad do tohoto modu vìdomí.
(Øeè konèila výzvou:)
Vyzýváme Univerzitu Nové doby, aby se podìlila s národem
a lidstvem o fascinující technologie, vdy tito duchovní velikáni jistì nejsou sebestøední egoisté! Tìíme se spolu s veøejností na dobu kdy mentální ohýbání lic  èili tváøení kovù
za studena pøejde do metalurgické praxe a transmutací octa
na archivní víno se budou bavit èetí kutilové.
Pro cenu si pøila éfredaktorka Regenerace, paní Ilona
Manolevská. Zasvìcenì pøítomné informovala: Pan Calábek
je právì v Nepálu se svými studenty, jistì bude potìen tímto
ocenìním. Ale kadý to vidíme jinak: Já vidím pana Calábka
jako skvìlého léèitele, filosofa .
Psychotronik Brázda dostal støíbro
Vlastnì nedostal, protoe
si pro nì nepøiel. Jako ezoterický velkopodnikatel nemá
na takové parádièky èas. Nicménì rozesmáté publikum si
i tentokrát pøilo pøi obhajobì na své. Bývalý silnoproudaø dostal cenu: Za
hyperaktivitu v jasnozøení
a v ezoterických podnikatelských aktivitách pod heslem: okultní práce veho
druhu. Dále se pravilo, e:
Svou firmu nazval Efekt, vynechav skromnì pøídavné
jméno finanèní. Zabývá se
hlavnì poradenstvím, které
vyaduje nicotné náklady

Stanislav Brázda
vechno ví díky
siderickému kyvadlu.
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z jeho strany a vysoké ze strany tìch, kteøí po jeho moudrech
prahnou. Jedna ze skeptièek dodnes dojatì vzpomíná, jak ji
vyléèil z pøepólování radou, aby si na deset minut spojila
ruce, kdy pronikavým vhledem zjistil, e má pravou pùli tìla
nabitou plus a levou mínus, pøièem to má být obrácenì.
Brázda brázdí v psychotronice i v astrologii, umí numerologické analýzy, vykládá karty, soustøeïuje své klienty v kurzech, na pøednákách a zájezdech. Uhodne o nich vechno
a poradí jim vdy, jsou-li dostateènì solventní. Pøiznává, e
vede neuvìøitelnì pestrý ivot, miluje eny a rychlá auta.
Brázda rád diagnostikuje, léèí a radí na dálku, nejlépe to umí
pøes rozhlasové vlny. Je pøíkladem ezoterického playboye,
který pochopil co doba ádá, a co je lepí ne popluní dvùr.
Zlatý èasopis Astro!
Na první pohled se na scénì, to jest pøed obrovskou tabulí
popsanými matematickým øeením nekoneèného pøíkladu, zdánlivì nic nedìje: Aktivisté Bludných balvanù ètou ze svých lejster,
Jiøí Grygar vyhlauje laureáty a tøi kostýmované skeptièky nosí
balvany sem a tam. Pøesto se návtìvníci baví jako pøi veselohøe. To u jde pomalu o balvany zlaté, take ceny nejvyí.
Za skupiny ji dostal èasopis Astro, co je více ne pochopilné. A za co?
Za nabídku paranormálních slueb, pøedmìtù a akcí nejen
na svých stránkách, ale i pøi ezoterických Astrovíkendech,
kde lze získat nákupem èarovných pøedmìtù zdraví, tìstí
a informace o budoucím osudu.
Kadý týden se ètenáø Astra dozví, jaký bude vliv sluneèní
soustavy i Luny na dìní v Èeské republice, dále struènou
charakteristiku dìtí narozených v tomto týdnu, vlastní výsek
osudu (vèetnì, el pouhých fragmentù, výsledkù Sportky).
V è. 36/2001 (9.  16. 9.) varuje: Pozor na utopické touhy!
Ve druhé polovinì týdne
mohou nastat vystoupení
extravagantních umìlcù propagujících nové umìlecké a módní trendy, hrozí èlánek. V úterý a ve støedu toho týdne èekaly
prý nae kriminalisty a sportovce ostré boje se støídavými
úspìchy. Pravdìpodobné byly násilné trestné èiny, èetné havárie a úrazy. Veøejnost mìla být zneklidnìna rozhodnutími
soudù a nemorálním chováním nìkterých èelných pøedstavitelù. kolství a kultura mìly zápasit o ivot. Je uklidòující e
ve jmenované, co se skeptikùm jeví jako stálý stav naeho
koutu svìta, soucitní astrologové situují do jednoho týdne.
O dva týdny pozdìji jejich zásluhou svìt doèista zkrásnìl.
V èísle 38/2001 se v èlánku Vlivy sluneèní soustavy na dìní
v ÈR radostnì praví: Týden ve znamení tolerance a vlídnosti.
Nejvýznamnìjí konstelací tohoto týdne je harmonické
spojení Slunce ve znamení Vah a Neptuna ve znamení Vodnáøe. Této pøíjemné planetární konstelace je mono vyuít
k urovnání konfliktù vzniklých rozdílnými názory náboenskými, duchovními èi politickými, a to jak mezi státy, tak
v rodinném kruhu.
Astro klade té vzruující a rozèilující
otázky zabednìné vìdì: V èísle 38/2001 se Zoa Kinkorová
znepokojuje:
Vìda tvrdoíjnì trvá na tom, e elipsy, po
kterých obíhají planety, mají jenom jedno ohnisko. A èlovìk
se ztrapní, kdy se zeptá, co je v tom druhém ohnisku! Vìdci
tvrdí, e tam nic není. Ale to pøece není moné, protoe
kadá elipsa musí mít 2 ohniska  to ví kadý áèek 
Pøítomní jsou touto otázkou rozveseleni, nejspí dávali kdysi
ve kole pozor na rozdíl od naivní tazatelky. Pro cenu ji
spìchá sympatizantka spøíznìného Astra, Ilona Manolevská
a øíká radostnì: Jak jste slyeli, èasopis je to zajímavý, kadé
pondìlí na stáncích. Kouzlo nechtìného je dovreno.
O zlato se dìlily dvì psycholoky
Závìr udìlování balvanù byl rozpaèitý, ocenìné dámy nìjak k smíchu nebyly. Posuïte sami: O první cenu se v kate8

Jiøí Grygar pøedává diplom pro psycholoku
Marii Fouèkovou. Své si o tom myslí éfredaktorka
Regenerace paní Manolevská (v popøedí).
Foto Jiøí Nosek.
goriích jednotlivcù podìlily PhDr. Marta Fouèková a PhDr.
Marie Øíhová za pøíkladnou útìchu lidem v netìstí. Tìm tyto
odbornice na psychiku øíkají: Èím vìtí netìstí vás potkalo,
tím vìtí jste byla zrùda v minulém ivotì. Obhajoba nominací pak znìla dosti morbidnì, díky citacím výrokù v médiích
tìchto proklamativnì cituplných dam.
Malý chlapec s rozpadajícím se svalstvem byl v minulém
ivotì kamikadze  zjistila laureátka dr. Marta Fouèková pøi
rozhovorech s postieným dítìtem. S laskavostí sobì vlastní
upozornila veøejnost v médiích èi ve svých knihách napøíklad
na tato okující odhalení:
V pøípadì Kaprunské tragédie nastoupili do pozdìji hoøící
soupravy lanovky jen ti, co správnì uhoøet mìli. Byli toti
v minulých ivotech nelítostní háøi. Na legendární Titanik se
dostavila pøed tragickou cestou síla bývalých pirátù urèených
k utopení, vèetnì en a dìtí.
Vnucuje se otázka  kým bude nae laureátka ve svém
pøítím ivotì? Radìji nedomyslet.
I PhDr. Marie Øíhová, odbornice na køehké lidské nitro,
má zvlátì spadeno na dìti. V rozhlase Svobodná Evropa
zpovídána redaktorkou Pøenosilovou rozmarnì vykládala: Pokud
pracujete s takovým dítìtem, které nemá ani nohy ani ruce 
a zjistíte, e to byl (v minulém ivotì) gestapák, který v koncentraèním táboøe házel dìti do plynu, tak najednou vidíte,
e vechno je jak má být.
Ve své knize Uète se ivotem líèí jak za ní pøili manelé,
kteøí se mìli rádi, ale ena trpìla depresemi. Nae laureátka
je dokázala pøesvìdèit o tom, e manel byl v minulém ivotì hostinským a ona holèièkou, kterou si vzal na vychování. Ovem, kdy jí bylo pìt let, utopil ji v rybníku, jednodue
proto, aby se jí zbavil. Po tomto povzbuzujícím odhalení se
bývalá utopená prý smíøila s tím, e její manel ji kdysi
zavradil, a deprese zmizely. Protivnì støízliví psychologové
a psychiatøi sice hovoøí o syndromu falené pamìti, o sugesci
a vstøícné fabulaci manipulovaných èi zhypnotizovaných lidí,
ale námi ocenìné dámy sázejí s gustem na víru, odplatu,
mstu a na drasáky, které si vynucuje tzv. vesmírná spravedlnost.
Do zaraeného ticha se ozvala drobná dáma, povìøená
vìdmou Fouèkovou, aby pøednesla její cituplný dopis. Psycholoka komisi pro Bludné balvany v dopise zahrnula slovy:
jsem astna a ráda , vzneená spoleènost vìdcù , potìilo
mì, vynikající, veliká rodina, duchovní spoleènost krásných
moudrých lidí, duchovní strana svìta, ivota a poznání, odmìna, uznání .
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

O esesácích se tu nepravilo nic, jen o marxistickém vìdomí pøítomných. Skeptici byli rádi, e z toho vyvázli tak lacino
a e je nebezpeèná dáma zahrnula dokonce proklamativní
duchovní láskou. Zároveò vyjádøila radost nad skuteèností, e
se u neupaluje zaiva. Nikdo netouil zøejmì zvìdìt, jak to
myslela. Kontrast s pøedchozími citacemi jejich reinkarnaèních
výrokù byl podoben schizofrennímu roztìpu osobnosti. Ale
taková u je ezoterická scéna.
Filípínská operace se povedla, pacient odeel po svých
Do spontánního veselí vrátil diváky filipínský léèitel, v civilu
kouzelník dr. Josef Kaiser, sympatizant a pomocník èeských
skeptikù.
Techniku filipínské operace s duchovním vniknutím do
útrob a duchovním vyjmutí náhle zmaterializovaných drùbkù
pøedvedl sice u loni, ale musel ji pro velký úspìch opakovat. Letos mìl tìstí, na místì byla i kamera Èeské televize,
a v noèních zprávách pak televizní diváci spatøili trik konèící
vytaením òùry buøtù z operovaného bøicha. Pøed lékaøským
zákrokem pøedvedl jetì mentální ohýbání lièky, s ním se
po léta studií moøí Calábkovy studenti. Je zajímavé, e ekvilibristovi to lo i bez vstupu do módu vìdomí. Kdy si
v závìru kouzla liboval, e pacient nemá ani jizvu, pøedstoupila pøed diváky paní Manolevská a prohlásila s vánou dùrazností, e po operaci filipínského léèitele se jizva objeví.

Na závìr vtrhla
pøed tabuli skeptièka
Olga Kracíková. Odhodila ál, titul a pro
tu chvíli i profesi ekoloky, a zavíøila ve strhujícím bøiním tanci,
kterému se u léta
vìnuje. Obohatila svùj
energetický tanec demonstrací tìlesného
Filipínská operace dr. Kaisera
magnetismu, kdy dose zdaøila. Foto Jiøí Nosek.
kázala rozechvìt tìlo
s ehlièkou poloenou na hrudi. Ostatnì tento zábavný závìr
akce Bludný bulvan se jmenoval: Umíme to líp.
Skonèila legrace. Na skeptickou obec dolehly o pár dní
pozdìji nadávky a opovrení z druhého bøehu. Nepochopení,
li, pomluvy, luèovité reakce. Objevily se leckde, a objevovat
se budou. Smích støízlivých se jen tak neodpoutí.
Reakce v médiích: O Bludných balvanech se objevily zprávy:
v Radiournálu, rádiu Impuls, na stanici Vltava, ÈT 1, Hospodáøských novinách, Veèerní Praze. Zpráva o akci vyjde v Dingiru
a jako vdy jistì i v Regeneraci. O dalích ohlasech nemáme
zprávy.

Jsou vìda a náboenství kompatibilní?
Autor textu je pøedsedou CSICOP (The Committee for the
Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), mezinárodní organizace pøidruené k Newyorské státní univerzitì
v Buffalu. Je emeritním profesor filosofie a jeden z nejvýznamnìjích amerických skeptikù. Text tohoto èlánku uvádìl
konferenci Vìda a náboenství: Jsou sluèitelné?, poøádanou
CSICOP v Atlantì 9.  11. 11. 2001.
Pøeloil Vojtìch Mornstein
Slovo úvodem
Jen málo lidí si u nás pøi slovì americký vybaví nìco
programovì ateistického. Image amerických politikù a zøejmì
i kadodenní ivot Amerièanù je na náboenství závislý skoro
stejnì fatálnì jako na penìzích. Tento èlánek se dotýká jednoho z nejhavìjích, avak ne pøíli oblíbených skeptických
témat  vztahu mezi vìdou a náboenstvím. Èeský klub
skeptikù  Sisyfos se zpravidla tìmto diskusím vyhýbá, aby
zbyteènì netøítil svoje síly ve vzájemných rozmíkách. Svìdèí
tedy o znaèné síle amerického skeptického hnutí, kdy se do
takovýchto diskusí poutí. Svìdèí to i o osobní odvaze autora
(není tuím pøíli populární být v USA ateistou), kdy si
dovolí vystoupit z ateistické pozice, pøisoudit náboenství
dokonce roli v podstatì jen psychologickou a postavit proti
nìmu vìdecké poznání jako svìtonázorovou alternativu pro
odváné.
Je tøeba si uvìdomit, e USA neproly ádným údobím
pronásledování církví a náboenského pøesvìdèení vùbec.
Ani ameriètí ateisté proto nejsou zatíeni asociacemi, které
v naí, v podstatì velmi sekulární spoleènosti odsunují ateismus nìkam k tématùm, o kterých je z mnoha dùvodù lépe
na veøejnosti nemluvit. To vak nic nemìní na tom, e se
jedná o téma velmi zajímavé a hodné kulturnì vedené diskuse.
V. Mornstein

Paul Kurz
Potøebujeme odluku náboenství od vìdy, etiky a státu.
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Náboenství má vak svou vlastní sféru, take mezi
vìdou a náboenstvím nemusí nutnì docházet k nedorozumìním. Tato sféra má evokativní, pùsobivou a emotivní povahu. Náboenství je mravní poezií, estetickou
inspirací a dramatickým výrazem existenciální nadìje
a touhy.
V poslední dobì se konalo mnoho konferencí, na kterých
byl diskutován vztah vìdy a náboenství. Kupøíkladu Templetonova nadace podpoøila nìkolik konferencí k tomuto tématu.
Mnozí diskutující se patrnì domnívají, e vìda a náboenství
jsou sluèitelné. Argumentují tím, e mezi nimi není ádný
rozpor, a nìkteøí dokonce tvrdí, e vìda potvrzuje základní
principy náboenské víry. Pøedpokládám, e s tím vìtina
úèastníkù takové konference  pøevánì skeptikové a bezvìrci  nesouhlasí.
Existuje mnoho oblastí, ve kterých se náboentí teoretici
(v orig. religionists) a vìdci diametrálnì lií v názoru co je
pravda. Toto jsou nìkterá z nich: (1) Existuje due nebo
vìdomí jako oddìlená a odliná entita, nebo jsou to funkce
mozku? (2) podává vìda dostateèné dùkazy inteligentního
designu, nebo si biologie vystaèí bez nìj? (3) Lze ovlivnit
nìèí léèbu na dálku tím, e se za nìj budeme modlit, nebo
jsou provádìné pokusy zcela nespolehlivé? (4) Existuje empirický dùkaz pro tvrzení, e zkuenost blízké smrti nám
umoòuje dosáhnout druhého bøehu, nebo existují alternativní fyziologická a psychologická vysvìtlení tìchto zkueností? (5) Mohou média za jistých podmínek komunikovat se
zesnulými, nebo jsou protokoly takových pokusù pøíli nedbalé? (6) Dokazuje astronomická hypotéza Velkého tøesku,
e Bùh je pøíèinou vesmíru, nebo toto tvrzení nemá nic
spoleèného s vìdou a je ryze spekulativní?
Zabýváme-li se výe uvedenými tématy, vynoøí se nám
øada otázek: Jsou vùbec moné ucelené teorie a testovatelné
hypotézy o tìchto jevech? Jestlie ano, jaké pro nì existují
dùkazy? Mohou odolat paranormálnì-duchovnì-náboenská
tvrzení kritickému zkoumání?
Skeptikové se zamìøili na prozkoumání paranormálních
tvrzení. Náboenskými tvrzeními per se se nezabývají pokud
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nemohou být zkoumána empiricky. Nenáboentí humanisté
si vak opravdu pøejí zabývat se náboenskými tvrzeními
a testovat je za kadou cenu. Je zajímavé, e v poslední dobì
se hranice mezi paranormalitou a náboenstvím rozostøila a je
èasto obtíné øíci, kdy se zabýváme paranormalními èi náboenskými jevy. Proto spiritualismus, zkuenost blízké smrti
a komunikace s mrtvými lidmi je zajímavý jak pro výzkumníky paranormality, tak i náboenství. Podobnì to platí i pro
klasický filosofický argument odkazující na tzv. inteligentní
design  zavádìný nyní do evoluèní biologie a kosmologie.
Navrhuji, abychom pro náboenská tvrzení, která lze empiricky vyjasnit a která nejsou transcendentní nebo nadpøirozená, pouívali termínu paranaturální. V tomto významu jsou
podobná testovatelným paranormálním tvrzením. Dobrým pøíkladem takového propojení je obecnì rozíøená víra, e záhadné inteligentní a dobroèinné bytosti navtìvují pozemany a berou je na paluby kosmických lodí. Toto je kvazináboenský jev pøipomínající andìly a jiné boské nebo poloboské bytosti dávných èasù. Zmizení roswellských mimozemanù není nepodobné prázdnému hrobu v Novém
Zákonì!
Abychom mohli analyzovat vztah mezi
vìdou a náboenstvím, potøebujeme definovat a charakterizovat
kadou z tìchto oblastí. Mnozí se
domnívají, e náboenství nabízí
zvlátní druh vyí duchovní pravdy. Trvají na tom, e existují dvì
pravdy: (1) pravda vìdy vyuívající metody vìdeckého bádání a ovìøující pravdivost tvrzení empiricky, racionálnì a experimentálnì a (2) pravda
náboenství, která transcenduje (pøesahuje) kategorie empirických faktù a logiky. Skeptikové poprávu pochybují o tomto
druhém tvrzení a trvají na tom, e nejspolehlivìjí metody
jsou ty, které vyhovují objektivním standardùm ovìøování
a potvrzování. Historická tvrzení obsaená ve starovìkých svatých textech o zjeveních se toti dostateènì neopírají o spolehlivé oèité svìdky nebo jsou zaloena na sporné ústní
tradici. Tyto texty byly sestavovány mnohá desetiletí a dokonce staletí po údajné smrti prorokù. Mnohá tvrzení o zázracích,
která nacházíme v Bibli a Koránu, napøíklad o léèení nebo
o vymítání ïábla v Novém Zákonì, nebo popis stvoøení ve
Starém Zákonì, jsou nespolehlivá. Vyjadøují primitivní názory
starovìkých koèovníkù a zemìdìlcù a ty nemohou obstát
v konkurenci ideí.
el, v dìjinách náboenství nìkteøí tvùrci èasto bránili na
základì svého pøesvìdèení vìdeckému bádání nebo je cenzurovali. Svoboda vìdeckého bádání je základem lidské civilizace; jakékoliv úsilí o omezení vìdeckého zkoumání je kontraproduktivní.
Dobrou ilustrací toho je dnes snaha nìkterých lidí o omezení výzkumu embryonálních kmenových bunìk z morálních
nebo náboenských dùvodù. Tito odpùrci argumentují tím, e
èlovìk je duchovní bytostí ji v okamiku, kdy se buòka
zaèíná dìlit, jedná-li se dokonce o est nebo osm bunìk,
a proto jakékoliv experimentování v tomto ohledu povaují
za nemorální. Tento zákaz vìdeckého zkoumání vycházející
z postulátu due pøipomíná potlaèování Galilea a výuky darwinismu. Pokud si tedy náboenství bude nárokovat právo
schvalovat vìdecký výzkum, pak musíme poadovat odluku
náboenství a vìdy.
Druhá oblast se týká vztahu mezi vìdou a morálkou.
Uvádím tuto otázku zde proto, protoe mnoho lidí si myslí,
e hlavní funkcí náboenství je morálka. Stephen Jay Gould
ve Skeptical Inquirer mluví o dvou velkých lidských výtvorech  vìdì a náboenství , které jak uvádí spolu nesoupeøí
10

a neprotiøeèí si. Tento autor øíká, e vìda je sférou zabývající
se pravdou a náboenství je sférou zabývající se etikou.
Domnívám se, e tento pøístup není správny. Samozøejmì, e
bych mohl zde argumentovat, e by mìla být také odluka
etiky od náboenství. Teoretici náboenství nemají ádné zvlátní
právo na formulování morálních soudù. Øíkám to proto, protoe dìjiny etiky  od Aristotela po Spinozu, Kanta, Johna
Stuarta Milla a Johna Deweye  jsou pøedevím snahou ukázat, e etika mùe být autonomní a e etické soudy mohou
být formulovány na základì racionálního tázání. Existuje logika praktických soudù, pravidla efektivního rozhodování a etické
teorie, které jsou rozvíjeny zcela nezávisle na náboenství.
Zde hraje svou roli vìda, nebo mùe rozvíjet nae prostøedky
(technologii) a utváøet hodnotové soudy na základì pøíèinnìuèinních faktù. Mnozí lidé se dnes mylnì domnívají, e nemohou být morální bez náboenských
základù. Sekularizace morálky probíhá u
od renesance znaènì nezávisle na náboenských pøikázáních.
Tøetí oblast, o které se v moderním
svìtì havì diskutuje, je vztah mezi náboenstvím a státem. Vìtina demokratù
dnes brání odluku náboenství od státu;
øíkají, e i kdy mají vìøící vdy
právo vyjádøit svoje hledisko veøejnì, náboenství by mìlo být
primárnì soukromou záleitostí.
Náboenství by nemìla vnucovat
své morální principy celé spoleènosti. Demokratické státy by mìly
být neutrální k výkladu náboenských principù.
Co je tedy vlastní sférou náboenství? Zùstalo pro nìj nìco? Moje odpovìï je kladná. To
mùe být pøekvapivé tvrzení pro skeptiky, ale myslím si, e
náboenství a vìda jsou sluèitelné. Samozøejmì, závisí to na
tom, co je mínìno náboenstvím. Náboenství sehrává dùleitou roli, která nemùe být jednodue opominuta. Náboenství
nás budou neustále provázet v dohledné budoucnosti a jen
tak jednodue nezaniknou. Nepochybuji o kontraverznosti
mojí teze: jazyk náboenství, dodávám, není primárnì popisný ani preskriptivní (hodnotící). Popisná a vysvìtlovací funkce jazyka charakterizuje oblast vìdy; etika plní hodnotící
a normativní funkci. Obì tyto oblasti, vìda a etika, jsou svým
zpùsobem autonomní. Zvlátì v politické oblasti teoretici náboenství nemají ádné zvlátní kompetence, podobnì jako
v oblasti morálky. Je tøeba nechat na kadém obèanovi demokratické spoleènosti, aby vyjadøil svoje politické názory.
Podobnì to platí pro vývoj morálního vìdomí èlovìka, které
vede ke schopnosti utváøet morální soudy.
Je-li tomu tak, co tedy patøí do øíe náboenství? Dodávám,
e oblast náboenství je evokativní, expresívní a citová. Pøedstavuje morální poesii, estetickou inspiraci, vykonávání slavnostních rituálù, které pøedvádìjí a dramatizují postavení èlovìka a jeho zájmy, snaí se utiit jeho ízeò po významu
a úèelu. Náboenství  pøinejmením náboenství vyznávající
vzkøíení  uívají paraboly, vyprávìèské metafory, pøíbìhy,
mýty; v jejích rámci vkládají boství do lidské (antropomorfní)
formy. Vyjadøují existenciální touhy jedincù snaících se vypoøádat s okolním svìtem a hledajících smysl navzdory smrti.
Jazyk náboenství je v tomto smyslu eschatologický. Jeho
primární funkcí je vyjádøit nadìji. Jestlie nám vìda dává
pravdu, mravnost dobro a právo a politika spravedlnost, pak
náboenství je øíí pøíslibù a oèekávání. Jeho hlavní funkcí je
pøekonat zoufalství a beznadìj v odpovìdi na lidskou tragédii, nepøízeò osudu a rozpory  tvrdé, nevysvìtlitelné, nepøedvídatelné a nestálé skuteènosti lidské existence. Z hledisZpravodaj SISYFOS 2/2002

ka takovéto interpretace nejsou náboenství primárnì pravdivá, ani primárnì dobrá nebo správná, avak pøesto jsou,
jestlie chcete, evokativní, pokouejí se pøekonat lítost, strach,
obavy a výèitky svìdomí, poskytujíce balzám pro bolavé
srdce  nìkolika mnoha lidem, jestlie ne vem.
Chtìl bych k této skuteènosti dodat, e náboenské systémy víry, mylení, emoce a pøístupy jsou produkty tvùrèí lidské pøedstavivosti. Pohybují se v oblasti fantazie a fikce, pøijímajíce pøísliby dávno zapomenutých historických osobností
a obdaøujíce je vìèným kosmickým významem.
Úloha kreativní pøedstavivosti, fantazie a fikce by nemìla
být opomíjena. Zde jde o jeden z nejmocnìjích výrazù lidských snù a nadìjí, ideálù a tueb. Kdo by si dokázal pøedstavit, e øada fantastických knih o Harry Potterovi od J. K.
Rowlingsové nebo Pán Prstenù J. R. R. Tolkiena uvede mladé
lidi do takového vytrení nebo e tolik lidí bude fascinováno
romány, filmy a hrami. Kreativní náboenská pøedstavivost
spøádá pøíbìhy útìchy a oèekávání. Jsou to dramatické výrazy
lidské touhy, usnadòující lidem pøekonat zármutek a depresi.
Na základì pøedchozí interpretace náboenství jako dramatické existenciální poesie, vìda a náboenství nejsou nutnì
nesluèitelné, nebo se týkají rùzných lidských zájmù a potøeb.
Toto hledisko je zvlátní výzvou pro naturalismus. Myslím
si, e vìtina z nás by mohla souhlasit, e metodologický
naturalismus je základním epistemologickým principem vìdy;
toti e bychom mìli pátrat po pøirozených kauzálních vysvìtleních jevù, testujíce je metodami vìdy. Vìdecký naturalismus, na stranì druhé, jde dále, protoe odmítá postulování
okultních metafor, vzývání boských sil, duchù, zjevení nebo
duí za úèelem vysvìtlování svìta jako nic nedokazující; snaí
se zabývat materialistickými, fyzikálními a chemickými èi neredukujícími naturalistickými vysvìtleními. K zuøivosti dohnaný dnení odpor k darwinismu je jasnì zaloen na strachu, e
vìdecký naturalismus podkope náboenskou víru.
Je-li tomu tak, velkou výzvou pro vìdecký naturalismus
není oblast pravdy nýbr nadìje, nikoliv dobra nýbr pøíslibu,
nikoliv spravedlnosti nýbr oèekávání  z hlediska tragického
charakteru lidského bytí. Toto je v naprostém kontrastu s poznatky neodarwinismu, který zjiuje, e smrt je definitivní,
nejedná se vak jen o smrt individua nýbr nìkdy jednoho
dne o moný zánik lidského druhu jako takového. Evoluèní
biologové ukazují, e zanikly milióny druhù. Neoèekává stejný osud lidský druh? Kosmologové naznaèují, e je pravdìpodné, e nae slunce se ochladí a, samozøejmì v budoucnu
mùe nastat Velký krach celého vesmíru. Jiní hovoøí o hlubokém chladu. Nìkteøí hvìzdní cestovatelé se inspirovali science

Reinkarnace

pøeloil Milan Urban

(ze stránek èasopisu nìmeckých skeptikù GWUP)

fiction. Øíkají, e moná jednoho dne opustíme Zemi a osídlíme jiné planety a galaxie. Nicménì, pravdìpodobnou se zdá
být jednou nejen smrt individua, ale i naeho druhu, naí
planety a sluneèního systému.
Co to vìstí pro koneèné lidské bytí? ijeme v období,
v nìm rozmìry vesmíru enormnì expandovaly na úrovni
mikrosvìta i makrosvìta. Hovoøíme o rozmìrech mìøených
v miliardách svìtelných rokù. Mnohé z toho je zaloeno na
spekulativní extrapolaci. Nicménì se mùeme ptát: potlaèuje
naturalistický obraz lidské snaení? Mùe zlomit a zpochybnit
nadìji? Poskytuje dostateènou útìchu pro lidského ducha?
Z tohoto pohledu je ústøedním problémem lidstva otázka
lidské odvahy. Mùeme ít plným ivotem tváøí v tváø neodvratnému zániku èlovìka? Toto je iroká kála otázek, leè
ústøední pro náboenské vìdomí. Mùe vìdecký naturalismus,
tím, e zpochybòuje teismus, poskytnout alternativní dramatické a poetické ztvárnìní lidské existence, nabídnout nadìji
a pøíslib? Nespoèet stateèných jedincù mùe proívat plnohodnotné ivoty a dokonce prospívat i navzdory vìdomí
moného zániku èlovìka i celého naeho sluneèního systému. Ale mnoho lidí  snad velká vìtina lidstva  nesnese
toto pomylení. Doaduje se nesmrtelnosti a právì náboenství uspokojuje jejich potøebu. Lidé se obvykle nebudí v noci
obavou, co se stane za pìt, deset nebo patnáct miliard let.
Shledávají ivot cenným sám o sobì zde a nyní.
Závìrem bych rád øekl, e ve Spojených státech ijeme
v dobì zjitøené religiozity. Zdá se, e se objevilo nového
duchovní paradigma soupeøící jak s vìdeckým, tak i s metodologickým naturalismem. Spojené Státy jsou v tomto ohledu
anomálií, obzvlátì kontrastující s poklesem náboenské víry
v Evropì. Souèasné prùzkumy veøejného mínìní o náboenské víøe v evropských zemích  Francii, Nìmecku, Anglii
i v jiných zemích, dokonce v Japonsku, ukazují e úroveò
víry v teistické jsoucno a institucionalizované praktiky organizovaného náboenství znaènì poklesla, leè tyto vysoce sekularizované spoleènosti pøesto mají dobrou morálku a jsou
mnohem ménì násilné ne Spojené Státy. Názor, e bez náboenství nemùete smysluplnì ít nebo mít vysokou motivaci, je takto zpochybnìn. Dnes v Americe panující pøíklon
k náboenství bychom nemìli povaovat za nutnì univerzální
pro vechny zemì.
Pøeklad: V. Mornstein
Revize pøekladu: PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Pøevzato z èasopisu Skeptical Inquirer, vol 26, no. 2, pp. 42
45
Used by permission of the Skeptical Inquirer (www.csicop.org)
dì. Ústøedním tématem se stává v traktátech spiritistù a pozdìji theosofù, íøících se od poèátku 19. století. Na rozdíl od
Východu vak zde není trestem za karmické viny, nýbr je
chápána jako jistý druh spirituálního darvinismu, jako evoAutor kresby:
Kristian Vrhel

Uèení o znovuzrození (reinkarnaci), na Východì velmi rozíøené, spoèívá na domnìnce, e due èlovìka se smrtí od
tìla uvolòuje a souèasnì  nebo nìkdy pozdìji  se znovu
zrodí v jiném tìle. Tato pøedstava je v buddhistické a hinduistické tradici ústøední. Samsara, kolo ivota, nekoneèný
sled zrození a znovuzrození, mùe skonèit a kdy u ádné
èiny, vyvolané ádostivostí (karma), neèiní novou inkarnaci
nutnou.
V kulturních dìjinách Západu se idea putování duí vyskytuje také, ovem s daleko mením významem ne na VýchoZpravodaj SISYFOS 2/2002
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luèní cesta k sebezdokonalení a to nejen jednotlivce, nýbr
celého lidstva. Antroposofické uèení Rudolfa Steinera èerpá
podstatnì z reinkarnaèních pøedstav.
Od padesátých let je idea znovuzrození praktikována
i v terapii. V nìmecky mluvících zemích je reinkarnaèní terapie spojena pøedevím se jménem nìmeckého psychoastrologa Thorwalda Dethlefsena, který vyel z podnìtù a prací
amerických badatelù o onom svìtì a zpracoval je tak, aby
zaujaly co nejirí ètenáøskou obec.
V údajném dalím vývoji psychoanalýzy, která hledá pøíèiny psychických poruch v první øadì v nevyøeených konfliktech raného dìtství, jde reinkarnaèní terapie ve svém bádání po pøíèinách do jetì vzdálenìjí minulosti. Pøíèina
poruch má být jetì pøed poèetím, tedy v údajných døívìjích
formách existence. Traumatické a nezvládnuté extrémní zkuenosti døívìjích ivotù jako tìká nemoc, týrání a vlastní
smrt se prý neodvratnì pøenáejí do pøítí inkarnace, kde
zpùsobují mnoství psychických a psychosomatických potíí.
Strach, pocity viny, chronické bolesti, alergie, epilepsie a mnohé
jiné jsou vechno pozùstatky z døívìjích ivotù. Symptomy
mají zmizet po rozpoznání jejich skuteèné pøíèiny a jejím
opìtovném vìdomém proití.
Cesta do minulosti se dìje zpravidla hypnoticky-sugestivním zpùsobem. Pro navození stavu transu se èasto pouívá
hyperventilaèního dýchání. Osoby, pøivedené do minulosti,
podávají zprávy z nejrùznìjích minulých dob, a u jsou to
èasy starého Øíma, Øecka èi Èíny. A ti, co byli pøivedeni do
budoucnosti  i to je moné  popisují pøistání na Marsu
nebo na Alfa Centauri. Jsou popisovány i záitky ze zvíøecí,
rostlinné nebo minerální formy jako i zprávy z nebe, pekla
nebo ivota mezi dvìma ivoty.
Ani v jednom jediném pøípadì vak nebylo prokázáno, e
vzpomínky na døívìjí ivoty jsou zaloeny na skuteèných
událostech. Vìtinou jsou líèené události dokonce v rozporu

s historicky známými fakty. Také tvrzení, e ti do minulosti
pøivedení najednou mluví cizími jazyky, neobstálo pøi pøesném ovìøování jazykovìdci: Údajná støedovìká galtina nebo
bulhartina se ukázala jako sled hlásek, které  povrchnì
posuzovány  znìly jako nìjaká cizí øeè, ale ve skuteènosti
nemìly vùbec ádný smysl.
Domnìlé vzpomínky na minulé ivoty lze vysvìtlit pøedevím tím, e oblast vnímání klienta v transu je velmi zúená
a souèasnì je výraznì uvolnìna fantazie. Z vnìjího okolí
zùstává zachován pouze kontakt s terapeutem, jeho sugesce
 a u vìdomé èi nevìdomé  jsou snadno pøijímány a zaèleòovány do jakékoli konstrukce fantazie. Lidé v transu bájí
obdivuhodnì logicky a podrobnì. Navíc jsou jejich pøíbìhy
vìtinou doprovázeny mohutným citovým rozruením, take
jak oni tak i oèití svìdci nezvratnì vìøí reálnosti proitkù.
Magnetofonové nahrávky a videonahrávky pùsobí èasto dojmem autenticity, vyvolávající a pocit úzkosti.
Z dùvodu nedostaèujícího vzdìlání nejsou reinkarnaèní terapeuti zpravidla schopni rozeznat nebezpeènost svého poèínání. Reinkarnaèní terapie mùe zpùsobit nejen akutní pomatení a problémy s identitou, ale dokonce tìká psychotická
vykolejení. Jsou k dispozici i informace o suicidálních krizích
(nutkání k sebevradì). Reinkarnaèní terapie je  nezávisle
na míøe její pravdivosti  nevhodná pro léèení duevních
problémù a poruch, nebo je spojena s vysokou mírou rizika.
Poznámky pøekladatele:
Reinkarnaèní terapii èetí léèitelé nazývají regresní terapií.
V USA byla regresní terapie v nedávné dobì (a snad dosud
jetì je) velmi rozíøena, a osobám, které ji podstoupily, byly
sugerovány nepravdivé záitky z dìtství, napø. znásilnìní otcem apod., které vedly k rozpadu rodin. V øadì soudních
procesù byl léèící terapeut z takových praktik usvìdèen.
Hyperventilace  u nás ji pod názvem holotropní dýchání
prosazuje dr. Grof, který pøed lety emigroval. Ten je rovnì
autorem svérázné koncepce tzv. transpersonální psychologie.
(Je nositelem bronzového Nludného balvanu za rok 2000).

Skeptici jsou také magnetiètí
Vìra Nosková

Sisyfové vyzývají magnetického Moraváka:
zkuste to pøes satén
(Výzva, kterou chtìjí skeptici oslovit pøes média veøejnost
a magnetické ezoteriky. Zatím nebyla uveøejnìna.)
Jednatelka Èeského klubu skeptikù Sisyfos, Ing. Olga
Kracíková tvrdí, e je podobnì magnetická jako Roman Valíèek z Frýdku-Místku. Stejných kouskù jsou prý
schopni vichni èetí skeptici, pokud na takové takaøice mají náladu
a èas.
Za tyto pouové atrakce je odpovìdná
jen adheze (pøilnavost) kùe a pomáhá
i jistý svalový tonus. Pokud na sebe chcete
nalepit dokonce dítì, musíte se zaklonit a dítì také. Návodná je fotografie
pana Valíèka z pøedvádìcí akce, která
probìhla pøed èasem médii. Styèné plochy obou aktérù musí být samozøejmì
bez odìvu.
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Urostlý Moravák sice pøiznává, e tìlesný magnetizmus je
v kadém èlovìku, jak øekl  staèí ho ze sebe vypudit 
nicménì ho jaksi spojuje s paranormálními aktivitami, které
jsou pro nìj prý nejen zálibou, ale i oborem èinnosti.
Skeptici ovem shodnì s fyziology tvrdí, e holá kùe je
prostì pøilnavá, a pøi troe cviku (ale i bez nìj) na ní pøedmìty z nejrùznìjích materiálù zùstanou chvíli pøichycené. U
v televizním poøadu TV Prima Záhady a mystéria, který byl
pøed dvìma roky ocenìn Bludným balvanem, se objevila coby záhada magnetická ena, kterou schopnost adheze kùe
tak zmátla, e se domnívala být nadána zvlátními schopnostmi a usoudila, e je vlastnì léèitelka. Také Roman Valíèek je
pøesvìdèen, e jeho tìlesný magnetizmus
je stejnì mimoøádný jako jeho dalí paranormální schopnosti.
Èeský klub skeptikù Sisyfos vyzývá
slavného ezoterického ivnostníka, aby
svùj mocný tìlesný magnetizmus pøedvedl pokryt na místì doteku saténovou látkou. Pokus s dítìtem v takovém pøípadì nedoporuèuje.
Skeptici jdou jetì dál a tvrdí, e takto magnetiètí jsou vichni lidé, pokud
jsou na místech doteku s pøedmìty holí
a nejsou na nìm hustì ochlupeni. AdheZpravodaj SISYFOS 2/2002

ze mùe být nií, nìkdy výraznì, po dùkladné koupeli, poté,
co je kùe na èas zbavena vnìjí ochranné vrstvy.
Profesor MUDr. Petr Arenberger, pøednosta koní kliniky
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, adhezi lidské kùe vysvìtluje takto: Nejpovrchnìjí vrstva kùe  rohová  je sloena z nìkolika øad bunìk, které jsou ji prakticky
odumøelé a pøed zahájením odlupování zodpovídají za mikroskopicky pa-trný hrubý a nerovný vzhled koního povrchu.
Ve spolupráci s koními sekrety  potem a mazem  je pak
kùe schopna pod vhodným úhlem udret krátkodobì nìkteré pøedmìty.
Tento poznatek z fyziologie se ale nedostal k dvìma fyzikùm Ostravské univerzity. Tam Romana Valíèka zkoumali docenti Ladislav Sklenák a Vladimír Lysenko. Druhý z jmenovaných
se domnívá, e jde o jev spojený s elektrickými silami, a pøipomíná schopnosti elektrických úhoøù èi rejnokù. Pan Valíèek
zatím elektrické výboje nevydává. A pøesto, e byl mìøen
mnoha fyzikálními pøístroji, páni vìdci vìci na kloub nepøili.

Budou prý ve výzkumu pokraèovat nároènìjími pøístroji. I
jim doporuèuje Sisyfos provìøit mocný tìlesný magnetizmus
pana Valíèka a dalích senzibilù èi ezoterikù tenkou hladkou
látkou. Èeský klub skeptikù oèekává skepticky výsledky tohoto testu.
Abych se nespoléhala na zprávu v novinách, která mùe
být zkreslená, oslovila jsem pana doc. Lysenka jako novináøka, a prosila jsem ho, aby mi dal zprávu o tomto výzkumu,
e bych jeho výsledky ráda publikovala. Zde je odpovìï.
Váená paní Nosková, Vae nabídka na publikování naeho zkoumání sporných jevù je sice zajímavá, ale vedení katedry fyziky je jiného názoru. Ve zkoumání toho jevu budu
pokraèovat, a bude zcela jasný a plnì vypoèitatelný. Jsem
pøesvìdèen e i vedoucí katedry fyziky zmìní pak svùj názor.
Budete-li mít zájem na výsledku naich studií, prosím, ozvìte
se. Zdraví Vladimír Lysenko.

Zprávy, informace, nápady, návrhy
Jak si dopisujeme s médii
Média mají lví podíl na íøení paranormality, záhadologie a
bizarností duchovna hraníèící s komiènem. Mnozí z nás si ji
vypìstovali pochopitelnou reakci, vdy se v takových pøípadech ozvat. Zvlátì kdy íøený blud je obzvlátì nevkusný a
pitomý. Nejúèinìjí by mìlo být postìovat si pøísluné mediální radì, ta má toti ze zákona povinnost odpovìdìt. A jak
odpovídá?
Jeden pøíklad za vechny:

Stínost na poøad Èro 6 ze dne 23. 3. 2001
(posláno Radì Èeského rozhlasu)
Váená rado, v ivém vysílání Svobodné Evropy dne 23. 3.
01 si moderátorka Yvonne Pøenosilová pozvala do studia paní
PhDr. Marii Øíhovou, s ní vedla rozhovor o tzv. psychokybernetice, hypnóze,
o tzv. hlubinné meditaci a regresní
terapii.
M. Øíhová: Vemte si kolik válek, vemte si, e se
rodìjí dìti, které se u narodìjí zmrzaèené. A to dítì  pøeci
bysme øekli  nemohlo nikomu ublíit. Nemohlo nic patného
udìlat. Ale 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 tedy vechno je, jak má být. 
Y. Pøenosilová: e to miminko je tedy reinkarnace toho
gestapáka?
M. Øíhová: Ano, ano.
Upozoròujeme, e pro monost reinkarnace a návratù do
minulých ivotù nic nesvìdèí. Jsou to absurdní paranormální
spekulace. Proti poøadu pøedevím ale protestujeme proto, e
názory a vyjádøení dr. Øíhové jsou zcela nepøijatelné z dùvodù
etických. Je také nepochopitelné, e se moderátorka od takových výrokù nedistancovala, a e vedení redakce na tento
úlet vùbec nezareagovalo.
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

Vyjímáme z odpovìdi èlena Rady, Milana Uhdeho:
Výsledky takzvané hlubinné psychologie a její magnus
parens Jung vzbuzují dodnes polemické ohlasy. Dr. Øíhová se
freudovské a jungovské koly dovolává, ale jde daleko dál
a její výklad vrcholí zjitìním, e dnení tìce postiené dítì
je reinkarnovaný gestapák, který se provinil a musí za to
v nové podobì pykat. Rozumný èlovìk si vak podle mého
názoru dokáe oddìlit to, co je v poznámkách dr. Øíhové
pøijatelné alespoò jako námìt k zamylení a diskusi, a co je
naopak nepøímým dùkazem, e dr. Øíhová v domnìní, e se
opírá o vìdecké objevy, podléhá neohranièeným fantaziím.
Leè na rozdíl od Vás nejsem pøesvìdèen, e je to dùvod
k zákroku nadøízených
S kuriózními pøedstavami èerpanými z odliné ivotní zkuenosti a z ivotního pocitu civilizace vzdálené svìtu evropské kultury je podle mého názoru
tøeba polemizovat a vyvracet je
Doporuèuji Vám obrátit se
s takovým podnìtem na éfredaktora Èro 6  Svobodná Evropa pana Pecháèka.
Váená Rado èeského rozhlasu,
v dneních poledních Ozvìnách dne na Radiournálu vedla P. Kvapilová telefonickou debatu, týkající se pøidìlených
volebních èísel pro jednotlivé strany do nadcházejících voleb
mj. s tzv. numerolokou Renatou Procházkovou. Myslím, e
by stálo za to tento rozhovor v plném znìní otisknout, aby
názornìji vynikla nesmyslná a naprosto nepodloená tvrzení,
kterých se zmínìná numeroloka s velkou suverenitou dopoutìla. Není mi jasné, co sleduje veøejnoprávní rozhlas
v prestiní zpravodajské relaci dlouhým rozhovorem na tak
komické úrovni, vhodné snad nanejvý do zábavných koutkù
hodnì pokleslých tiskovin. ... Jeliko se v poslední dobì
èastìji setkávám v poøadech Èeského rozhlasu s tím, e kromì odborníkù na urèité téma jsou do diskusí jako rovnocenní
partneøi zvaní pavìdci èi arlatáni, domnívám se, e jde o dalí
projev zcela falenì chápané snahy o tzv. vyváenost a soudím, e by se tím Rada Èeského rozhlasu mìla soustavnìji
zabývat. V nìkterých pøípadech dokonce mají arlatáni pøízeò
sdìlovacích prostøedkù zajitìnu daleko více ne odborníci. ...
Omlouvám se, e Vám pøidìlávám práci, ale popravdì øeèeno, Radiournál nám sisyfùm pøidìlal touto dnení nehorázností jetì více starostí. S pozdravem,
Jiøí Grygar, Èeský klub skeptikù Sisyfos
Na odpovìï Rady zatím èekáme.
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30. 4., v pøedveèer 1. máje, si moderátorka Yvonne Pøenosilová pozvala do publicistického televizního poøadu Pøesèas
èarodìjnici, kterou vánì zpovídala a ádala napøíklad o radu
jak namíchat nápoj lásky, atd. Nebyla to recese, ani legrace.
Bohuel, zatím jsme nenali nikoho ze skeptikù, kdo by vidìl
poøad celý a navíc by mu nevìøícný úas nezabránil v jeho
nahrání èi zapsání nìkterých perel z úst obou dam.

Touha po vzdìlání v peruánských Andách
Pøi své novináøské práci jsem se seznámila s Olgou
Vilímkovou. Uèila v té dobì francouztinu na vysoké kole, sama studovala jetì fakultu iberoamerikanistiky a pracovala jako prùvodkynì cestovní kanceláøe specializované
na Peru. Do Peru se tedy dostávala
pracovnì, v peruánských Andách po
skonèení prùvodcovských poviností jetì setrvávala, nala si tam pøátele a zatouila po tom, strávit v Peru rok jako
uèitelka dìtí vysoko v horách. Peruánci
její nabídku vdìènì pøijali, uèitelù je
hlavnì v horských oblastech nedostatek.
Olga se vzdala platu a ila po ten rok velmi
skromnì. Uèila nejen dìti, ale i dospìlé (jazyky), sila se
s místními lidmi a pomáhala jim radou i finanèní pomocí ze
sbírek mezi èeskými pøáteli. Pøed odjezdem do Peru jsem s ní
rozhlasový poøad, bìhem pobytu mi posílala obsáhlé mailové

zprávy plné záitkù a já z nich vytváøela èlánky, které vycházely v novinách. Nejvíc ji zasáhl fakt, jak jsou hortí potomci
Inkù laèní vzdìlání, ale nezmìrná chudoba jim nedovolí studovat. Kvùli støední kole se toti dìti musí pøemístit níe do
mìst, a ít tam pøes týden. Jejich rodièe na to nemají, navíc
jim chybí v hospodáøství jejich pracovní síla.
Po návratu do Prahy se Olga Vilímková rozhodla zaloit
nadaci Inka na podporu tamnìjích bystrých a talentových
dìtí, které chtìjí studovat. Poádala mì, abych se stala èlenkou správní rady nadace, a starala se o medializaci naeho
projektu. Pùjde vlastnì o dálkové adopce takových dìtí.
Náklady na jejich roèní pobyt v blízkosti koly budou
odpovídat 6  10 tisícùm Kè. Dìti si mohou
takto vzít na starost nejen rodiny, jednotlivci,
ale i organizace, kolektivy. Samozøejmì, e
i moje rodina bude podporovat jednoho
chlapce. Jeho matka je vdova a má ètyøi
dìti. Chlapec si zaèal vydìlávat ve svých
13 letech èitìním bot na ulici s jediným
cílem, vydìlat si na studium. Pøiznám
se, e úèastí v tomto projektu se mi
splnil dávný sen. Vdy jsem vnímala
pomoc intelektovì handicapovaným jako
velmi humánní, ale nìkdy laciné gesto 
sklánìt se pøed televizními kamerami s dary
k tìm, které lze potají litovat je vdìèné a líbivé. Inteligentní,
bystré dìti nemají takovou schopnost dojímat svou bezbranností a pomáhá jim málokdo.
Vìra Nosková

Kanadtí dìttí chiropraktici propadli
byla odhadnuta na 5 000 kanadských dolarù.
Nìkteøí z chiropraktikù tvrdili, e umìjí vyléèit
i dìti se syndromem sníené pozornosti, hyperaktivitou, astmatem, poruchou uèení a dokonce i s autismem. 70 % chiropraktikù z namátkové zkouky
v Torontu, kteøí byli dotazováni telefonicky, se cítili
být kompetentními i k léèení zánìtù pøíunic.
Podle urnalistù je vùbec otázkou, zda i pøi skuteèných problémech se zády je chiropraxe pro zdraví prospìná. Roèní náklady na léèení pomocí chiropraxe se odhadují na 40 milionù kanadských dolarù.
Vìtí díl z této èástky musejí zaplatit kanadtí daòoví poplatníci, nebo chiropraktické léèení patøí
v kanadském státním zdravotním systému mezi hrazené výkony.

Z nìmeckého èasopisu SKEPTIKER, è. 04/2001
pøeloil Milan Urban
Tým reportérù pod vedením Paula Benedettiho
a Wane MacPhaila zveøejnil v kanadských novinách
skupiny Sun Media a na zpravodajské webové stránce Canoe.ca katastrofální výsledek skrytého pátrání
u dìtských chiropraktikù.
U jedné jedenáctileté dívky, která byla pøedem
vyetøena vrchním lékaøem uznávané dìtské kliniky
a její zdravotní stav byl shledán v naprostém poøádku, nali ètyøi z pìti chiropraktikù v Torontu a okolí
velmi váné problémy s páteøí, pøedevím køivou
páteøí zpùsobenou posunutím obratlù, které lze zpìtným vpravením na místo odstranit. Cena za oetøení

Novinky z okultního tritì
Vybráno z letákù, propagaèního materiálu a záznamù
získaných RND. Stanislavem Libovickým.
Otitìno i s neobratostmi, ve prospìch autencitity.
Ochrana vaeho automobilu proti odcizení: Pøes dnení
vechna dostupná zabezpeèení Vaeho automobilu je evidováno za rok 2000 23 839 odcizených automobilù. Vìøíte, e
jste svùj vùz zabezpeèili dostateènì? My øeíme zabezpeèení vozidla proti odcizení keltským zaèarováním, které je
dostupné svoji cenou pro kadý automobil.
Eva Ostrèilová tvrdí ve svých propagaèních materiálech, e
je zdravotní sestra, je ale pøedevím léèitelka. Kromì bìného
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léèitelského servisu  pøidává energii, doporuèuje bylinné
èaje, vyrábí prý pro zájemce Astrálního osobního stráce.
Citujeme z propagaèního materiálu, v nìm nabízí stráce
a amulety:
Je to Keltské èarování, které okolo vás vytvoøí ochranou
pozitivní plazmu asi 20 cm silnou (tuto plazmu má sice kadý
èlovìk, ale jen 2 cm silnou). Tato plazma dokáe daleko
snáze pøijímat pozitivní vibrace a udret je. Naopak negativní
vibrace daleko snáze odrazí. Tento stráce VYLEPUJE OSUD.
K tomu potøebuji 250 ml moèe od èlovìka, pro kterého
tohoto stráce vyrábím. Z této moèe si vezmu vibrace potøebné k nasmìrování plazmy, kterou posílám dotyènému. ÚèinZpravodaj SISYFOS 2/2002

kuje po celý ivot a není to vìc, která by se musela nosit
u sebe. Cena je 10 000 Kè.
Dále vyrábím amulet, je to látkový balíèek asi 4 × 5 cm,
který je potøeba nosit u sebe. Do jednoho amuletu za 2 000 Kè
se vejde maximálnì 18 vybraných bodù.
Následuje 37 bodù z nich si mùete vybrat, napøíklad: na
pøekonání a zlepení osudu, na zmìnu nezdravého zpùsobu
ivota, nauèit se partnerství, proti uhranutí a zlým pohledùm
veobecnì, aby vás zlí duchové neposedli, na schopnost
jednat uválivì, atd..
Pomandery
Pomandery Aura-Soma jsou urèeny k ochranì a harmonizaci energetických tìl èlovìka. Nanáíme je na dlaò ruky (asi
tøi kapky) protøeme dlanì o sebe a potom rukama jemnì
projídíme po auøe, po elektromagnetickém poli, které nás
obklopuje. Takto se kolem naí aury vytvoøí jemná ochranná
sí, která nás chrání pøed nepøíznivými energiemi, ale nechá
k nám proniknout energii pozitivní . Slovo pomander znamená smìs bylin urèených k èitìní, léèení a k ochranì.
Vicky Wallová, zakladatelka Aura-Somy, pouila tento termín
v mnohem irím významu .
(Z letáku lze vyrozumìt, e jde o prodej malých lahvièek
s barevnou voòavou tekutinou. Zákazník se nechá oslovit
barvou a vùní. Pomanderù, které nabízí firma Barevný svìt
s. r. o., sídlící na Milady Horákové 57 v Praze 7, je celkem 15.
Jejich charakteristika je úsmìvná.)
 Bílý pomander  Doktor v bílém pláti. Pouívá se nejen

Nae www
Pavel Vachtl

Zprávy od webmastera
Zaèátkem dubna byla koneènì uvedena do provozu
doména www.sisyfos.cz, co
se velmi snadno pamatuje.
Server této domény byl technicky realizován péèí pana Dr.
Chvály, vedoucího Poèítaèového centra AMU. Jako záloní
zùstávají adresy http://sisyfos.czweb.org/ a http://sisyfos.hyperlink.cz/ se stejným obsahem. Postupnì budou modifikovány jak struktura obsahu, tak i design webu, aby odpovídaly stále nároènìjím poadavkùm na nì kladeným. E-mailová
konference pro èleny a pøíznivce Sisyfa je na adrese http://
www.sisyfos.cz/sisyfos/dokument/konfer.htm. Najdete zde popis naí novì vzniklé mailové konference, která má nyní asi
30 èlenù. Návod k pøihláení se do ní, zde uvedený, není u
v souèasnosti zcela pøesný, z dùvodu mezitím probìhlých
velkých zmìn na serveru mailových konferencí (www.pandora.cz), nicménì je zhruba pouitelný. Nejsou vak vylouèeny rùzné problémy s pøihláením do konference (server se
obèas chová exoticky), proto postup zopakujte, pokud nebude mít hned napoprvé ádoucí výsledek. Návod k pøihláení bude aktualizován, a budou vechny zmìny a nové zákonitosti v systému Pandora jasné. V konferenci se vìnujeme
tradièním sisyfovským tématùm. Konference je moderovaná
a kadý zájemce o vstup do ní musí projít procedurou potvrzení, e splòuje základní kritérium, tj, e je buï èlenem nebo
pøíznivcem Sisyfa.
Zpravodaj SISYFOS 2/2002

do aury, ale i na èitìní prostoru
a atmosféry. Pøináí svìtlo a obnovuje energie. Vytváøí prostor pro
nový zaèátek. Je vynikající na nejrùznìjí zranìní, uzavírá i hluboké
rány. Pomáhá pøi ucpaných dutinách a senné rýmì. Uiteèný je na
vosí bodnutí, na èitìní uí psù
a koèek i na alergické reakce na
náunice. V bílém pomanderu jsou
vechny energie v naprosté rovnováze. Jeho pouití je univerzální.
Jednotlivá ampule s obsahem 2,5 ml
s rozpraovaèem stojí 120 Kè, 25 ml
v plastové lahvièce stojí 500 Kè.
Aura-Soma je registrovaná ochranná známka, pùvod Anglie.
Oblíbené jsou prodejní ezoterické
veletrhy se svými mastièkáøi, kartáøkami, astrology, výrobci neuvìøitelného
a vykladaèi bizarností. Napøíklad 18.
a 19. kvìtna t.r. se konala akce tohoto druhu  tzv. Astrovíkend na Výstaviti v Praze 7. Jejich poøadatel, èasopis Astro, dostal i za své Astrovíkendy
v letoním roce Bludný balvan. Nedìláme si velké iluze, e
by tato cena nae laureáty výraznì pokodila. Alespoò nemlèíme. Alespoò øíkáme: Král je nahý a smìjeme se. Doufáme,
e smích je nakalivý.

Drobné zprávy:
Projekt vytvoøení adresáøe skeptikù pro potøebu vzájemných
kontaktù zatím vázne na malém zájmu. Souhlas s uveøejnìním
nìkolika osobních údajù do adresáøe odevzdalo èi zaslalo
písemnì jen 43 skeptikù.
Sezóna pøednáek cyklu Vìda kontra iracionalita skonèila
posledními pøednákami v polovinì kvìtna. Pokraèovat budeme poèínaje mìsícem záøí. V letním vydání Zpravodaje Sisyfos u budeme moci uveøejnit pøednáky prvních mìsícù,
zatím se o jejich náplni a s pøednáejícími jedná. Pøednáková
èinnost se pomalu rozbíhá i v jiných mìstech, pokraèuje
v Kladnì, pøednáky jsme mìli v Klatovech, Domalicích, jsou
plánované v Ostrovì nad Ohøí.
Kadý mìsíc do naeho obèanského sdruení pøibyde v prùmìru
pìt nových skeptikù. Mezi posledními pøihláenými je napø.
spisovatel Ivan Klíma, který navtívil nai akci udìlování
Bludných balvanù, a usoudil, e má s námi hodnì spoleèného.
Pøedsedkynì Èeského klubu skeptikù Vìra Nosková je nyní
zamìstnána v Hospodáøských novinách jako redaktorka pøílohy Vìda a lidé. Redakce této pøílohy chce uveøejòovat skeptické zpochybòování pavìd. Podmínkou je vìdecký pohled
a analýza, která zdùvodní pochybnosti èi popøení nìjakého
obskurního tvrzení. Ezoterické scény se to netýká, ta je a
pøíli bláznivá a nehodí se do pøílohy o vìdì. Ale napøíklad
vyvrácení nìjaké léèitelské metody, která se tváøí vìdecky,
je vítáno. Rozsah èlánku by nemìl pøesahovat dvì normostrany. Èlánky posílejte na adresu sarka.spevakova@economia.cz.
Pøíloha Vìda a lidé vychází kadý ètvrtek, a je veobecnì
hodnocena jako nejlepí a nejsolidnìjí z populárnì-vìdeckých deníkových pøíloh.
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Koatý strom ezoterické scény
Vìra Nosková

fejeton

Aktivisté ezoterické scény
se mají èile k svìtu. Vymýlejí, razí a publikují
nové èi staronové teorie.
Napojují se na jemné energetické systémy, èakry, vesmírné vìdomí, na duchovní síly, napojují se pøedevím na penìenky klientù, tìch kteøí mají potøebu
zprostøedkovaného duchovna. Vyhledávají je lidé nejistí, nemocní, domnìle
nemocní, sebestøední, unavení ivotem, lehce èi více
vyinutí, postiení tragédií èi vleklou neúspìností. Pro
jiné je ezoterika výstøedním koníèkem, který upoutává
pozornost okolí a vzbuzuje zájem. Prostì okultismus,
ezoterika nabízí velké vyití lidem, kteøí nejsou vùbec
nebo momentálnì srovnaní se ivotem, kterým nevyhovuje usilovná konkrétní práce na své ivotní dráze.
Zájmem ezoterikù pochopitelnì je, aby takových lidí
bylo co nejvíce. To z jejich penìz pak kvetou jejich
ivnosti, jen díky netìstí, bezradosti a dùvìøe klientù
ije, dýchá, prosperuje to, èemu pracovnì øíkáme ezoterická scéna.

jejich svìt, nech si oveèky i vlci hrají své hry, øekne si
leckdo. Jene tato spirála bláznoství nabírá na svém okraji
a hrne do støedu dalí zástupy obyvatelstva. Nádor chce rùst.
A tìlo s neléèeným nádorem konèí patnì, stejnì jako lidská
spoleènost promoøená lemi.
Iracionalita, odklon od
zdravého rozumu k vyinutostem, iracionalita jako státní ideologie, jako program,
jako infekce zahubila u
mnoho lidských kultur. V praxi toti zaøíkávání namísto
poctivé práce prostì nefunguje. I sama pøíroda se chová vìtinou racionálnì. Cokoliv je na tíru s realitou,
realita za èas eliminuje jako
chybu, omyl, nefunkènost,
kodlivinu.
Ale èlovìk pøece není jen
racionální funkèní organizmus, mohou namítat ezoterici, a mají
svým zpùsobem pravdu.
Ano, èlovìk má v sobì cosi, co pouhé fungování mùe,
u nìkoho ovem nemusí, pøesahovat. Etiku, altruizmus, estetické vnímání, fantazii, vìdomí svého konce, radost ze ivota,
z poznávání, schopnost soucítit a pomáhat. Èlovìk mívá vùli,
bystré chápání, vìdomí dobrého a zlého. Jsou to vlastnosti
a schopnosti, které v sobì mùeme rozvíjet, které nás èiní
více lidmi. Co proti lidské dùstojnosti zaloené na takových
vlastnostech a schopnostech znamená vzývané slovo duchovno? Nic. Je bezobsané a blátivé jako øeèi tìch, kteøí s ním
obchodují.

Kola téhle mainky roztáèejí do vyích obrátek média,
která zpovídají zasvìcence i jejich klienty, pøièem redaktoøi
èi moderátoøi naznaèují, e by na tom vem mohlo nìco být.
Nemohou jinak, je to trní objednávka, lidem je tøeba dodat
zábavu, na ni jsou vyladìni. Takový poøad èi èlánek zachytí
a roznítí fantazie v dalích potenciálních konzumentech ezoterických produktù, kola se roztáèejí do vyích obrátek, stále
více lidí vìøí vìcem, o jejich existenci pøed dvìma roky
nevìdìli. Smutné je zjitìní do jaké míry je èlovìk lehkovìrný, ovlivnitelný, sugestibilní, manipulovatelný.
Skeptici z íøení svých mylenek nemají finanèní profit,
ostatnì vyzývají jen k pøemýlení, k pochybnostem, ke støízlivosti. To jsou aktivity za nì neplatí, ale které vyadují
urèité nastavení osobnosti. Je to výzva k plnoprávnosti, k ostraitosti proti manipulantùm. Ezoterická scéna je naproti tomu
dnes u jeden velký keft, keft pokrytecký  ohání se lidstvím, duchovnem, láskou, ale prodává nìkdy a monstrózní
podvod a za velké peníze. Základem je vìtinou psychická
manipulace s lidmi, kteøí s tím ostatnì bývají svolni. Manipulátoøi si budoucí klienty mohou pøipravit, zpracovat na veøejných pøednákách, tam s nimi lze u také navázat kontakt 
budoucí penìzovod. Je to z jejich pohledu rozkoné a ïábelsky chytré, e za tuto sebereklamu ezoterik, léèitel, reinkarnaèní odbornice nikomu neplatí, naopak, pøíjemci reklamy
platí za pøednáky a semináøe z ruèky do ruèky jim, a v souhrnu
to bývají tak pìkné sumièky, e samotné individuální setkávání s klienty je pak u finanènì málo zajímavé. Tady ale
nastupuje dalí finanèní zhodnocení. Truchlivé pøíbìhy klientù s popisem léèení prokládané vágními radami a blábolivým
duchovnem lze shrábnout do kníky a tu vydat ve vysokém
nákladu. O tyto publikace je velký zájem. Ekonomicky je to
pochopitelné, kniha stojí kolem 300 korun, zatímco poplatek
na semináø tée osoby tøeba 600 korun.
Je to vechno k vzteku, ale jindy se zase musíte smát. Tìm
co prodávají i tìm co kupují. Je to svìt bláznivý, ale je to
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