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Co ohrouje vìdu?
Jiøí Heøt

Lidové noviny se opìt vyznamenaly. Jejich pøíloha Orientace ze dne 5. øíjna 2002 obsahovala èlánek novináøe
Petra Zídka pod názvem Zrume akademii vìd. Ostrý,
nesmlouvaný èlánek, odsuzující zpùsob vzniku, existenci i vìdeckou úroveò Akademie vìd ÈR a jejích pracovníkù. Nakonec autor doporuèuje, pokud se zkostnatìlá
Akademie nezruí, alespoò její pøemìnu na vysokou
kolu.
Zná pan Zídek podmínky pro vìdeckou práci na vysokých
kolách? Nezná. A zøejmì nemá tuení o tom, co je to vìda,
jak se dìlá a jak je øízena a organizována v zahranièí. Nechci
poukazovat na jeho èetné omyly, odpovìdìli mu pøedsedkynì AV ÈR doc. Illnerová, prof. Zahradník a prof. Svoboda
v listopadovém Bulletinu AV, a dalí vìdci v Lidových novinách. Chci poukázat na to, e nejde o náhodný útok pouze
na Akademii, ale na vìdu obecnì. Èlánek a jeho forma
dokumentuje vztah mnohých urnalistù a v podstatì celé
spoleènosti k vìdì a její vedoucí instituci, a je klasickým
obrazem úrovnì novináøù i naeho denního tisku. Místo chápání vìdecké práce a její podpory jen hrubá kritika.
Bohuel, ani v zahranièí neodpovídá postavení vìdy jejímu
významu. Orgány evropské unie, které budou mít v øízení
vìdy stále vìtí slovo, zastávají napøíklad v oblasti medicíny
velice rozporné stanovisko, jak jsme to na naí
skeptické pùdì opakovanì dokumentovali. Zmíním se jen o posledním
charakteristickém rozhodnutí Evropského soudu,
o kterém referovaly dne
13. 11. opìt Lidové noviny. Cituji: Podle tohoto rozhodnutí neprobìhl
spravedlivý proces v pøípadu èeské Homeopatické spoleènosti. Ta byla v r. 1996 vylouèena z Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì, èím bylo
porueno právo homeopatù vykonávat lékaøskou profesi. Lidové noviny dodávají: Verdikt je pro homeopaty dostateèným
zadostiuèinìním. Homeopatická spoleènost byla samozøejmì
vylouèena proto, e principy homeopatie neodpovídají stanovám a cílùm ÈLS JEP, toti léèit podle vìdeckých poznatkù.
Evropský soud zøejmì nepokládá za nutné respektovat pøi
léèbì vìdecké poznatky, nebo povauje homeopatii za vìdu.
Zdá se, e o tom, co je a co není vìda a vìdecký poznatek,
budou rozhodovat evropské soudy.
Èím a jak je v souèasné dobì vìda ohroována?
Snad nejpalèivìjím problémem v naem státì je nedostatek finanèních prostøedkù pro vìdeckou práci, co se nejvíce
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projevuje na vysokých kolách. Platy mladých uèitelù jsou tak
nízké, e je s platovou úrovní stejnì vzdìlaných absolventù,
kteøí pøeli do praxe, nelze srovnávat. Na mnoha teoretických
ústavech lékaøských fakult napøíklad pøeváná èást výukových
povinností i výzkumných úkolù leí na bedrech dùchodcù.
Ojedinìlí mladí nadenci vìdu opoutìjí a smìøují do privátních praxí, do dealerských funkcí a ti nejlepí do emigrace.
Protoe dotace závisí na poètech studentù, dominuje na ústavech excesivní pedagogická èinnost a administrativa na úkor
výzkumu. Èasto se enormní péèe vìnuje zahranièním studentùm nikoli z rozvojových zemí a z bohulibých pøíèin, ale
z dùvodu èistì ekonomického. Cílem výzkumného projektu je
mnohdy jen pøidìlení grantu. Honba za poètem publikací
a vysokou citovaností v impaktovaných èasopisech vede
k povrchnosti a neserióznosti. Podobná situace je i na jiných
vysokých kolách a oborech.
Vìdecká práce na vysokých kolách skuteènì nemá úroveò, jakou by si nae zemì zaslouila, a i na Akademii vìd
by bylo mono leccos kritizovat. Ale kritika musí míøit na
pøíèiny. Bezprostøední pøíèinou je jistì nedostatek finanèních
prostøedkù, ale o jejich pøerozdìlování rozhoduje vedoucí
politická garnitura, parlament a vlády, které zøejmì nejsou
schopny uznat prioritní roli vìdy ve spoleènosti. Jednou z pøíèin
tohoto stavu je jistì dìdictví a deformace z minulosti, druhou
napjatá ekonomická situace státu, tøetí populismus dneních
vlád a vech vedoucích politických stran.
Vìdu ohrouje pøedevím zpochybòování jejího významu
i jejích výsledkù, ústup racionality ve prospìch pøedstav iracionálních. Pøíèin vzestupu iracionálního mylení ve spoleènosti
v posledních desetiletích jsou desítky. Jednou z hlavních je
asi strach z globálních hrozeb explozivního technického vývoje, který pøedbíhá evoluèní vývoj mozku èlovìka a monosti vìtiny lidí pochopit dnení svìt a záhady techniky i pøírody,
které objevuje vìda. V této situaci by bylo zapotøebí, aby se
vìdci snaili vysvìtlovat nové objevy iroce a srozumitelnì,
aby se sníili z výin vìdecké abstrakce k popularizaci svých
disciplin a objevù. Ne kadý z vìdcù se vak chce vìnovat
-1-

této málo vdìèné práci, odvádí ho to od tvùrèí vìdecké
èinnosti a také to kadý neumí  je jen málo tak brilantních
popularizátorù vìdy, jakými jsou Koukolík, Grygar, Budil nebo
Petr. A ne kadý chce bojovat s dvìma pøekákami, které
blokují cestu k úspìnému propagování a prosazování vìdy.
Mám na mysli média a filozofickou postmoderní frontu.
Zájem o popularizaci vìdy v tisku, rozhlasu a televizi není
velký, i kdy se situace v poslední dobì zlepila. Vìtina
deníkù má dnes jednou týdnì pøílohu o vìdì, v rozhlase záøí
Meteor, v Televizi Vìdník a anglické vìdecké seriály. Pøesto
si média vybírají èasto jen rozinky, referují nejradìji o objevech senzaèních a bizarních. Mnoho jiných popularizaèních
projektù a èlánkù skonèilo v redakèních koích. Má s tím
zkuenost SISYFOS a stejnì tak i Akademie vìd. Prof. Zahradník v reakci na Zídkùv èlánek uvádí, e ..desítky a desítky
kolegù ve vìdeckých ústavech mezi Ostravou a Ès. Budìjovicemi pøes Olomouc, Brno a Prahu mi ukazovaly bìhem let
kopie svých pøíspìvkù do Lidových novin. Byly to èlánky
napsané kompaktním, vìcným zpùsobem a sluným tónem.
Nic z tohoto Lidové noviny neuveøejnily. Jetì vìtím problémem ne pouhé odmítnutí vìdeckého èlánku je kuriózní teze
o vyváenosti informací. Vedle vìdeckého pohledu musí
pøece stát názor opaèný, pseudovìdecký. Brány médií se tak
díky této svobodomyslné, demokratické doktrinì otevøely
názorùm paranormálním. Televizním a rozhlasovým redaktorùm taková koncepce pøila vhod, chtìjí pøece bavit, strait a
provokovat, zatímco odpovìdnì a systematicky vzdìlávat, vychovávat, vnucovat vìdecké poznatky, to by pøece bylo
jednostranné, nedemokratické. V televizi proto vìdce vyvauje vdy arlatán, realitu fikce. A pohodlná, málo vzdìlaná
spoleènost právì tyto zajímavé, nezvyklé, neortodoxní pøedstavy absorbuje nejlépe. Vedle astronomie proto dnes bují
astrologie, vedle medicíny vìdecké medicína alternativní, vedle vìdy pseudovìda, vedle filozofie materialistické filozofie
Orientu a ezoterika. Horoskopy, reinkarnace, magie, to dnes,
vedle vrad ovem, zajímá obèana. Vechny ankety potvrzují
íøení iracionality a marné je Krupièkovo volání, abychom si
váili rozumu, toho nejvìtího daru, který nám dala pøíroda. V takové atmosféøe, jaká se vytváøí, budeme asi marnì
prosit o vìtí podporu vìdy a výzkumu.
Vìda ve svìtì, kde je vechno stejná pravda
Druhou bariérou, na kterou naráí vìda, jsou postmoderní
filozofické názory, které pozitivistickou vìdu a její význam
znevaují. Nevznikly náhodou, i ty jsou zøejmì reakcí na
svìtový civilizaèní vývoj. Technická civilizace, resp. vìda, je
pro mnoho lidí pravdìpodobnì nedostupná, nesrozumitelná.
Mnozí pøírodovìdou netknutí intelektuálové proto hledají pro
nì srozumitelnou alternativu. Nali ji v nové spiritualitì a v jiné
filozofii. Kuhn odmítl newtonovské paradigma, nepochopil
einsteinovské a dospìl a k paradigmatu novému, postmodernímu. Foucault, Lyotard a Derrida potom prohlásili subjektivismus, relativismus, pluralismus za základní teze postmodernismu. Podstatným rysem filozofického postmodernismu,
který se nás týká nejvíce, je vak výrazný antiscientismus,
odmítání reality svìta, logiky, racionality. Snad bych mohl
citovat Feyrabenda, slavného svým výrokem ve je moné,
anything goes. V r. r. 75 napsal:  Vìda má daleko blíe
k mýtu, ne je filozofie vìdy ochotna pøipustit. Je to jen jedna
z podob mylení, které rozvinul èlovìk, a nemusí být nutnì
podobou nejlepí. Je pøíli nápadná, hluèná a nestydatá, a je
povaována za nadøazený zpùsob mylení jen tìmi, kteøí se
ji primárnì rozhodli pro jistou ideologii
Je zøejmé, e
odluka státu a církve musí být doplnìna odlukou státu a vìdy,
této nejnovìjí, nejagresivnìjí a nejdogmatiètìjí náboenské
instituce. Taková separace je naí jedinou nadìjí, jak dosáhnout humanity atd. Tyto názory, spolu s fantaziemi New
Age filozofù Typu Capry a Sheldraka o vesmírném bytí a ves2

mírné pamìti silnì ovlivnily pøedevím humanisticky vzdìlané
intelektuály z oblasti vìdecké, umìlecké a bohuel i z vlivné
oblasti politické. Pøíkladem jsou postoje prezidenta Havla, pro
nìj chce pyná vìda být majitelkou jediné pravdy o svìtì.
Podle Havla se novovìký kult, zaloený na objektivní poznatelnosti svìta, ocitl definitivnì v krizi. Východisko hledá Havel
v metafyzice, transcendenci, ve víøe v øád ducha a øád bytí,
a blíí se tak Steinerovì antroposofii.
Nová filozofie má bohuel vysokou infekciozitu a zasáhla
i do vìdeckých, dokonce i pøírodovìdeckých kruhù. Moná si
vzpomenete na mou kritiku èasopisu Vesmír a názoru vedoucího redaktora, e intuice a zjevení jsou rovnocenné vìdeckému poznání nebo na mystiku prof. Neubauera a jeho zcestné
názory, které vyvrátil doc. Jelínek v naem sborníku Vìda
kontra iracionalita 2. Na tée Pøírodovìdecké fakultì pracuje
i prof. Strunecká, která od naeho skeptického klubu dostala
cenu Bludný Balvan za íøení mystiky mezi studenty. V recentní
knize jim napøíklad doporuèuje, aby èerpali informace pøímo
z Kosmického vìdomí prostøednictvím èaker.
Je zpochybòována i sama vìdecká metodika. U pøed lety
odmítl Popper monost indukce a verifikace, a dnes Anton
Marko, opìt z Pøírodovìdecké fakulty, ve své knize Tajemství hladiny znevauje i pøístup redukcionistický, který ovem
je, jak vichni víme, základem vekerého dosavadního poznání. Marko doporuèuje pøístup holistický a hermeneutický.
Holistický nikoli ve smyslu biologického holismu Haldaneova
a Smutsova event. Bìlehrádkova, ale starovìkého gnosticismu
Herma Trismegista. Co je nahoøe, je i dole. Celek ovládá
èásti. Hermeneuticky vykládat svìt potom znamená vykládat
jej jako bibli, krouit nad tématem, pøibliovat se k nìmu
shora, zvnìjku. Výsledek záleí na nás, na naem pohledu
a pøístupu, hledáme svou pravdu.
Na obèana pùsobí tyto vlivy protichùdnì, z jedné strany
vìda a racionalita, z druhé postmoderní filozofie a iracionalita. A média, která mají dnes nejvìtí vliv na formování názoru
obèana, poskytují pùdu bez preferencí obìma. Co dìlat, jsmeli pøesvìdèeni o tom, e budoucnost lidstva závisí na tom,
kterou cestu z obou se vydá. Pøedevím bychom nemìli jen
bezmocnì naøíkat. Musíme si být vìdomi vech pøekáek,
ekonomických, psychologických, politických, filozofických
i pseudovìdeckých, které se staví do cesty vìdì a dalímu
poznávání, musíme se snait porozumìt jejich pøíèinám a tam,
kde je to moné, se pokusit o pøíèinnou nebo alespoò symptomatickou, zøejmì velice dlouhodobou terapii. Trvale musíme na tuto situaci poukazovat. Musíme umìt vìdu popularizovat a musíme ji také umìt bránit, tedy odvánì odhalovat
názory mylné a pseudo- nebo antivìdecké, tak, jak se o to
programovì snaí dnes u celosvìtová skeptická organizace
CSICOP i ná SISYFOS.
A nakonec: nevymýlejme si sami dalí problémy a pøekáky. Nepochybujme o významu vìdy, správnosti vìdecké metody a o vìdeckých pravdách. To ovem zní troufale, vìdecky nekorektnì a kadý epistemolog by protestoval, protoe
pochybování, moderní skepse, je pøece povaováno na synonymum vìdeckého pøístupu. Jistì, ale základním vyjádøením
pochyb je pøece poloení hypotézy. Pokud je výsledek zkoumání neurèitý, pochyby samozøejmì zùstávají a odpovìï zní:
nevíme. Jindy vak musí být odpovìdí jednoznaèné ano nebo
ne. To ostatnì od nás veøejnost ádá. Známý a iroce pøejímaný názor nositele Nobelovy ceny fyzika Richarda Feynmanna, e nic nemùeme dokázat s absolutní jistotou, je jen
noem v zádech vìdy. Jeho názor platí jen v kosmologii
a teoretické fyzice, ve sférách, kde se sám pohybuje. V naem
reálném svìtì neplatí. e je blesk jen elektrickým výbojem
nebo e penicilin hubí streptokoka, to víme s jistotou absolutní, a Feynmann by to jistì nepopøel. Právì tak mylné a zavádìjící je opaèné tvrzení jiných, e nic nemùeme vylouèit
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s absolutní jistotou, e neexistují negativní dùkazy. Tento
názor v naich skeptických kruzích opakovanì prosazuje a zveøejòuje dr. Libovický. Co je to ale vlastnì negativní dùkaz?
Dùkaz, e nìco není? Takový dùkaz pøece lze poskytnout. e
neplave v mém akváriu velryba? To pøece vylouèit mohu
s absolutní jistotou. Nebo e nìco neexistuje? Tøeba vodník?
Vìdeckým experimentem jistì jeho existenci nevylouèíme, ale
máme i kritický rozum a logiku. Jestlie najdu jednu èernou
labu, hypotéza vechny labutì jsou bílé neplatí. Je vyvráce-

na s absolutní jistotou. Buïme proto pøesní, konkrétní, negeneralizujme a radìji nepouívejme taková obecná a snadno
zneuitelná hesla.
Logika øíká neúprosnì, e tìleso, které se pøi pohledu ze
vech stran jeví jako kruh, musí být koulí. S absolutní jistotou. Takové jistoty a pravdy nám mùe poskytnout jedinì
vìda. Mìli bychom si jí proto váit, vìøit jí, podporovat ji,
pìstovat ji, a hlavnì její metodu a vechny její výsledky
apriori nezpochybòovat.

Zpráva o plenární schùzi
Èeského klubu skeptikù Sisyfos
21. listopadu 2002 probìhla výroèní plenární schùze Èeského klubu skeptikù Sisyfos. Pøedsedkynì Vìra Nosková zhodnotila práci a èinnost klubu za uplynulý rok. Bylo konstatováno, e bez vìtích zádrhelù pokraèují pøednáky cyklu
Vìda kontra iracionalita pro veøejnost v budovì AV ÈR na
Národní tøídì, a vychází a je íøen v nákladu 550 kusù
Zpravodaj Sisyfos. Aktivnìjí èlenové reagují na paranormální výstøelky a manipulaci veøejným mínìním v médiích. Na
Klub se obracejí lidé a organizace, které se utkávají s vìtinou
komerènì zamìøenou ezoterikou ve svém okolí. Snaíme se
je podporovat a povzbuzovat. Nìkolik èlenù je zváno nejrùznìjími institucemi v regionech, aby pøednáeli na rùzná
témata v duchu zamìøení Sisyfos. V Kladnì ve vìdecké
knihovnì jsou tyto pøednáky naich èlenù a pøíznivcù
dokonce pravidelné.
Významná je publikaèní èinnost nìkterých èlenù organizace. Na podzim roku 2002 se jako editor a spoluautor
zaslouil o vydání významné kníky Akupunktura (mýty
a realita) Jiøí Heøt, (spoluautoøi Pavel Klener a Jan Hnízdil).
Zásluhou bývalého pøedsedy byl také vydán druhý sborník
úspìných pøednáek cyklu Vìda kontra iracionalita pod
totoným názvem. Jitce Splítkové vyla zajímavá kniha Mýty
v zrcadle vìdy a fantazie. Vìra Nosková vydala vlastním
nákladem ke konci roku 2002 kníku sarkastických textù
pod názvem Je to hustý, z nich se mnohé dotýkají absur-

dity komerèní ezoteriky. Zvlátì potìitelné je, e je o vechny
tyto tituly zájem, a dobøe se prodávají.
Ve veøejnosti je dostateènì známá kadoroènì udìlovaná
anticena Bludný balvan. Loni se dostala i do veèerních
televizních zpráv na ÈT 1. Èástí veøejnosti je tato akce
vnímána jako uiteèná a vtipná oponentura okultním tvrzením a aktivitám, duchovnem obaleným podvodùm.
Pøedsedkynì Vìra Nosková si ale také posteskla nad faktem, e vìtina skeptikù aktivních není, a e pøedsednictvo
mnohdy postrádá zpìtnou vazbu, také výzvy k èlenstvu ve
Zpravodaji zùstávají bez odezvy.
Èeský klub skeptikù Sisyfos u svou prostou existencí proklamuje fakt, e opozice vùèi iracionálním a arlatánským
tvrzením a èinnostem existuje. Je psychickou vzpruhou pro
støízlivì uvaující jedince, jeho øady se rozrùstají. Kadý
mìsíc pøibývá nìkolik nových èlenù. Roziøuje se také okruh
racionálnì smýlejících odborníkù a mladých lidí, kteøí èleny klubu Sisyfos nejsou, ale jsou s námi v kontaktu, a pomáhají nápady a aktivitou.
Dosavadní pøedsednictvo nabídlo i pro pøítí rok své síly,
a bylo zvoleno. Doplnili je dalí dva noví èlenové, a sice
MUDr. Ivan David, CSc. a Duan Krajèi. K rozdìlení jednotlivých úkolù, kompetencí a funkcí by mìlo dojít po lednové
pøednáce, 16. 1. V pøítím èísle Zpravodaje vyjdou o èlenech
pøedsednictva a jejich úkolech podrobnìjí informace.

Vztah nìmeckých politických stran
k alternativnímu léèení
Pøeloil Milan Urban

Pøi pøíleitosti blíících se voleb do Spolkového snìmu
poloila spoleènost GWUP (Spoleènost pro vìdecké zkoumání paravìd) vem stranám, zastoupeným dnes v parlamentu,
pìt otázek, které zajímají irokou veøejnost. (Neodpovìdìly
strany: 90/Zelení, FDP a CSU)
Otázka 1:
12. 6. 1997 bylo Spolkovým snìmem schváleno v rámci
zmìny Sociálního zákoníku doplnìní § 135, který
v Nìmecku povoluje alternativní medicínské postupy
(napø. homeopatii a antroposofickou medicínu). Objektivní úèinnost terapeutických a diagnostických postupù
u nemusí být ovìøována podle vìdeckých standardù a
podléhá nyní hodnocení samotné pøísluné zájmové
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skupiny. Jaké argumenty ospravedlòují dle Vaeho názoru tuto situaci? Nebo byste se zasazovali o zavedení
jednotných, vìdeckých ovìøovacích a schvalovacích kritérií pro vechny postupy, tedy i pro takzvané alternativnì medicínské?
CDU (Køesansko demokratická unie): Politika by nemìla vyvolávat spory mezi kolní a alternativní medicínou.
Zákonem nemùeme dostát potøebám a nárokùm lidí v pøípadì
nemoci. Vdy budou pøípady, kdy pacienti po dlouholetém
marném léèení konzervativními léèebnými metodami byli vyléèeni outsiderskou medicínou, i kdy vìdecky to dle kritérií klasické kolní medicíny není moné doloit. Proto § 135
ustanovuje, aby se diagnostická a terapeutická prospìnost
vyhodnocovala podle aktuálního stavu vìdeckých poznatkù
v pøísluné oblasti terapie. Vyhodnocování nových diagnostic-3-

kých a léèebných metod má provádìt v jednotlivých pøípadech spolkový výbor se svými èleny z øad lékaøù a zástupcù
pojioven.
V souèasné dobì je diskutováno povinné zavedení smìrnic, které èerveno-zelená spolková vláda u nìkterých programù upøednostòuje. CDU sice uznává, e tyto smìrnice jsou
pro zlepení kvality péèe vhodné, ale v jejich závazném zavedení vidíme pro kvalitu péèe i nebezpeèí. Prostor pro individuální terapie by se toti zmenil, co by mìlo nepøíznivé
dùsledky pro péèi o pacienty. Terapeutická svoboda lékaøe
by mìla být zachována. Lékaø musí v rozhovoru s pacientem
hledat terapii pro nìj vhodnou a slibující úspìch. Pøitom
mùe a má vyuívat i postupy alternativní medicíny, napø.
homeopatie. Smìrnice nae strana schvaluje jako pomocné
prostøedky pro orientaci, ale jako kontrolní seznam je odmítá.
PDS (Strana demokratického socialismu): Takzvané
interní uznání pro alternativní medicínské postupy povaujeme za poruení kritérií vìdecky zdùvodnitelné medicíny, ze
kterého má mít nìkdo prospìch. Racionální argumenty pro
ospravedlnìní tohoto uznání nevidíme. Podle naeho názoru
je tøeba trvale pùsobit proti nebezpeèí pronikání paramedicínských praktik v naí zemi. Pro hrazení výkonù ze zákonného
zdravotního pojitìní musí být obecným pøedpokladem ovìøitelnost kvality, bezpeènosti a úèinnosti léku resp. postupu.
SPD (Sociálnì demokratická strana): Zdraví je pro kadého èlovìka drahocenný statek. Pro vysokou kvalitu lékaøské péèe musí být pro vechny pacientky a pacienty finanèní
prostøedky. Odváné reformy jsou proto potøebné, aby mìlo
zdravotnictví budoucnost. Chceme, aby katalog výkonù zákonného zdravotního pojitìní zùstal jednotný a zahrnoval
potøebné lékaøské výkony. Katalog výkonù má odpovídat
vìdeckým poznatkùm a pokroku medicíny. Pro nejdùleitìjí
nemoci budeme poprvé na základì veobecnì uznaných standardù formulovat léèebné postupy. Tyto postupy a doplnìní
katalogu výkonù má pøipravit veøejná Instituce nezávislých
znalcù, aby mohly být na základì vìdeckých poznatkù definovány standardy kvality ve zdravotnictví. Tento objektivizovaný postup posuzování zahrnuje rovnì takzvané alternativní formy terapie.
Otázka 2:
V souèasné dobì hradí nìkteré ze zákonných pojioven v rámci ojedinìlých modelových pokusù alternativní lékaøské terapie a léky, jako akupunkturu, homeopatii a antroposofickou medicínu. Protoe úèinnost vìtiny
tìchto postupù není vìdecky doloena a ani doloena
být nemùe, je tu nebezpeèí, e budou za neúèinné
postupy a léky promrhány i tak sotva dostaèující peníze. Vidíte zde potøebu nìjaké zákonné regulace? Nebo
schvalujete hrazení výe uvedených alternativních lékaøských terapií a lékù?
CDU: Vìdecky doloená medicína je podstatnou èástí plateb ze zákonného zdravotního pojitìní. Zvlátní terapeutické
smìry vak nesmìjí být zcela vylouèeny. Poskytnout zde
potøebné vodítko je úkolem Spolkového výboru lékaøù a
zástupcù zdravotních pojioven. V ostatním je CDU toho
názoru, e pojitìný má mít vìtí vliv na rozsah péèe. On
sám má rozhodnout, zda chce zachovat dosavadní rozsah
péèe, nebo zda chce pøídavné výkony, napø. pøírodní léèebné
postupy, nebo zda chce pøi souèasném sníení výe pøíspìvku výkony zredukovat. Pojitìným bychom mìli poskytnout
monost svobodnì se o rozsahu výkonù rozhodnout.
PDS: Zásadnì musí platit, e výkony, které jdou k tíi
zdravotního pojitìní, jsou vìdecky zdùvodnitelné. Praktické
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lékaøství zahrnuje bezpochyby víc ne uitou lékaøskou vìdu.
Nicménì odpovìdný lékaøský pøístup by nemìl být odtren
od vìdecky ovìøitelných poznatkù. Lidské vcítìní a vìdecká
racionalita patøí spoleènì k základu, který je zdrojem zkueností medicíny a kterým se medicína pøi svém poèínání øídí.
To podle naeho názoru platí i pøi vìdomí toho, e jako
pøírodní vìdu nelze medicínu chápat samotnou. Ponìvad
jejím pøedmìtem je èlovìk ve zdraví i nemoci, musí medicína
vyuívat napø. také poznatky psychologické a sociálnì vìdecké, metodické a teoretické aby s jejich pomocí nala monosti pomoci nemocnému èlovìku. V rukou vìdecky myslícího
lékaøe mùe být oprávnìno a pomoci i vyuití placebo-efektu
resp. sugestivních postupù.
Pod abstraktní støechou alternativních a pøírodních léèitelských metod s v nìmecky mluvících zemích nacházejí postupy, které vyadují diferencované posouzení. Vedle nedoloených resp. komerènì motivovaných slibù vyléèení, které
pøekraèují hranici arlatánství, tam jsou napø. dobøe provìøená
psychoterapeutická opatøení. Proto na otázku, zda by alternativní a pøírodní léèitelské metody mìly být zaøazeny do katalogu výkonù, hrazených ze zákonného zdravotního pojitìní,
nelze odpovìdìt bez peèlivého posouzení jednotlivých postupù.
SPD: SPD se v rámci tìchto smìrnic a katalogu výkonù
zasazuje o vìtí konkurenci v pluralistickém zdravotnictví. §
2, 33 a 135 Sociálního zákoníku pluralismus v péèi o pojitìné zaruèují. Metody léèení a léèiva zvlátních terapeutických
smìrù by mìly být zahrnuty do programù zdravotních pojioven, pokud je doloena jejich terapeutická efektivita. Zákonné ochranné pøekáky ve prospìch jedné èi druhé metody by neprospìly zájmùm pacientù. Pro zásobování léèivy
chceme rovnì zavést nová pravidla. Zdravotní pojiovny
budou vyí náklady za novì schválená léèiva hradit jen
tehdy, pokud nezávislí znalci potvrdí jejich odpovídající uiteènost. Pro rostlinná léèiva pøipravuje Evropská komise smìrnici o Tradièních léèivech, která by mìla dát anci na trhu
tìm phytopharmakùm, která nejsou sto pøekonat pøekáky
klinické studie jako dùkazu jejich terapeutické úèinnosti.
Otázka 3:
Spolková rada pøedloila 19. 12. 1997 návrh zákona o
ivnostenské èinnosti v oblasti pomoci pøi tíivých ivotních situacích, který mìl psycho- a ezoterický trh
lépe regulovat. Tento takzvaný Zákon o ivotním poradenství, podle kterého by sluby v této oblasti mìly
být smluvnì fixovány a klienti, hledající pomoc, by
mìli mít dvoutýdenní právo na odstoupení, nebyl nikdy schválen. Cítíte potøebu podání nového návrhu?
Pokud ano, zasazovala by se vae strana o jeho schválení?
CDU: Obecnì øeèeno povauje CDU za prospìné, chránit
spotøebitele zákonem. Proto byla vydána jak na evropské, tak
na národní úrovni øada odpovídajících zákonù.
Mohlo by být zcela ve smyslu ochrany spotøebitele, podøídit pomoc v tíivých ivotních situacích, provádìnou jako
ivnost, pøísným pravidlùm. V této oblasti se toti vedle seriozních nabídek nacházejí i nabídky neseriozní. Takový zámìr
ale naráí na základní zákonodárné problémy. V pøípadì výe
uvedeného návrhu zákona o smlouvách v oblasti ivnostenské ivotní pomoci lze napøíklad jmenovat tyto:
Jednoznaèné ohranièení smluv, které by zákonu podléhaly
a smluv, pro které by mìla platit pravidla veobecná, lze
sotva provést. Tím se stává nejasným nejen rozsah platnosti
zákona, nýbr z toho vyplývá i monost jednoduchým zpùsobem zákon obcházet.
Vcelku je v této záleitosti zøejmé, zákonodárné úmysly
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zde naráejí na své hranice. Na to bere CDU zøetel a tak jako
pøedtím se dívá na pøípadný návrh zákona velmi skepticky.
PDS: Úmyslem tehdejího návrhu zákona bylo, zamezit
podvodùm sekt a psychoskupin. Tyto skupiny inkasují od
lidí, kteøí se ocitli v nouzi nebo dokonce v tìké osobní krizi
velké sumy penìz za léèebné metody, kurzy apod. které
údajnì mají pomoci.
Problémem tehdejího návrhu zákona bylo a je dodnes, jak
takové praktiky sekt rozeznat od seriozních povolání. Potøeba
takového zákona s velkorysou moností odstoupení vak dle
naeho mínìní existuje v kadém pøípadì. Není ale jisté, zda
øeením by bylo nové podání tehdejího návrhu zákona.
SPD (k otázce 3 a 4): Máme v úmyslu i v této oblasti
posílit práva spotøebitelù. Pro zákonnou kontrolu psycho- a
ezoterického trhu a zákonnou úpravu postupù pøi pøijímání
do zamìstnání a testù zpùsobilosti vak dnes neexistují ádné
konkrétní úvahy. Budeme sledovat vývoj této problematiky a
souèasnì provìøovat, zda jsou omezující úpravy na národní
úrovni ádoucí a moné.
Otázka 4:
Rùzné pseudovìdecké resp. ezoterické postupy se vyskytují nejen v soukromém ivotì lidí s jejich souhlasem, ale èásteènì ezoterické postupy z astrologie, grafologie nebo scientologie vyuívají i zamìstnavatelé
v rámci testù zpùsobilosti pøi výbìru uchazeèù o zamìstnání a to bez jejich vìdomí. Pouitím takových pro
zjitìní kompetentnosti prokazatelnì nevhodných testù
mùe být lidem zpùsobena znaèná újma. Ve Finsku byly
proto v minulém roce takové pseudovìdecké testy zpùsobilosti zakázány zákonem. Povaujete takovou zákonnou úpravu za potøebnou i pro Nìmecko resp. pro
celou EU? Zasazovala by se Vae strana pro tuto úpravu
dle finského pøíkladu?
CDU: To, co bylo øeèeno v odpovìdi na otázku 3 platí
v zásadì i pro otázku, zda by se mìly zákonem zakázat testy
zpùsobilosti u uchazeèù o zamìstnání. I zde je problematické
urèit, které testy lze oznaèit za pseudovìdecké a které ne.
K tomu zde pøistupuje jetì dalí hledisko. Záleí nakonec
jen na posouzení uchazeèe o zamìstnání, zda je ochoten
takový pseudovìdecký test podstoupit. Za tímto posouzením
se toti skrývá otázka, zda je dotyèný vùbec ochoten pracovat
pro podnik, který své pracovníky vybírá pomocí pochybných
pøijímacích testù. Tuto otázku nemùe zákonodárce zodpovìdìt. Proto by asi pøísluný zákon jen málo pomohl. Z tohoto
dùvodu se díváme skepticky na zákonodárný zámìr.
PDS: Pseudovìdecké resp. ezoterické postupy nemají mít
místo v testech zpùsobilosti pro zamìstnání. Je ale moné
pochybovat, zda by zákaz zákonem pomohl. I zde je problémem rozliení. Napøíklad datum narození musí v podkladech
uchazeèe o zamìstnání být a lze sotva zakázat, kdy firmy
z toho vyvozují astrologické závìry. Jak je tomu s otázkou
pøíslunosti k nìjaké církvi? PDS zásadnì toho mínìní, e
pøíslunost k náboenskému spoleèenství je soukromou záleitostí. Pøesto se tyto údaje vyskytují na kartách pro daò ze
mzdy kvùli církevní dani a v poèetných soukromých kolkách, nemocnicích, atd. je podmínkou pøijetí do zamìstnání
pøíslunost k jejich církvi. Mìl by to vechno zákon zakázat?
V podstatì jsme názoru, e by takové údaje mìly být z procesu
pøijímání do zamìstnání, z posudkù a z osvìdèení vylouèeny,
resp., pokud jde o pøíslunost k nìjaké církvi nebo náboenské skupinì, e jde o soukromou záleitost, do které nikomu
nic není. Pochybujeme ale o tom, e zákonný zákaz je zde
ten správný prostøedek.
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Otázka 5:
Èetné vìdecké studie dosud nemohly prokázat ádná
nebezpeèí pro zdraví pøi normálním zacházení s elektromagnetickým záøením. Pøesto vládne v èásti obyvatelstva z elektrosmogu kdy ne strach tak velká nejistota, do jisté míry ivená jistými hlasitými zájmovými
uskupeními. Vidí vae strana potøebu nìco podniknout
v tématu elektrosmog a obecnì v otázce reálných
a domnìlých nebezpeèí? Jakou roli pøitom hraje  nejen u tématu elektrosmog - úèast vìdy a výzkumu na
stranì jedné a obèanských iniciativ na stranì druhé,
a jak by mìly být tyto rùzné pozice navzájem hodnoceny?
CDU: Pod heslem elektrosmog se na téma úèinky elektromagnetických polí vede stále více kontroverzních a emocionálních diskusí. Informace v médiích, èásteènì protichùdné, o moném zdravotním riziku, jeho pøíèinou mají být
mobilní telefony a vysílaèe signálu, vyvolávají mezi obèany
rostoucí mìrou nejistotu a obavy. Chybí jim informace o vlivu
technologie mobilních telefonù na zdraví, o funkci této technologie a právních podmínkách pøi zøizování vysílaèù signálu.
Pøi vìdomí vzrùstající nejistoty na stranì jedné a oèekávaného zøizování dalích vysílaèù v souvislosti s vývojem technologie UMTS na stranì druhé povauje CDU politická jednání za potøebná.V návrhu, který je jetì v parlamentu
projednáván, navrhuje CDU posílení informací obyvatelstvu,
ploná mìøení imisí a zveøejòování namìøených hodnot, oznaèování mobilù, zapojení obcí do jednání o zøizování vysílaèù
a pøedevím zintenzivnìní výzkumu otevøených otázek vlivu
nízkofrekvenènì pulzované vysoké frekvence na zdraví, a to
obzvlátì s ohledem na úèinky dlouhodobé. Jsme pøesvìdèeni, e tímto balíkem opatøení z lepích informací pro obyvatelstvo ve spojení s intenzivní úèastí vìdy a výzkumu a vyí
úèastí obcí lze dosáhnout rozumného, vem vyhovujícího
øeení.
PDS: Obecnì se tématem elektrosmog frakce naí strany
ve spolkovém snìmu nezabývala a nezaujala k nìmu tedy
ádné stanovisko. Jiný je ale ná postoj k záøení, vyvolávaném zaøízeními pro mobilní komunikaci. Do dneního dne
není vìdecky jednoznaènì objasnìno, jestli tato elektromagnetická pole neovlivòují zdraví a zda nemohou vést k tìkým
nebo i nejtìím nemocem. Mùe být pouze vylouèeno, e by
pøi dodrení hodnot stanovených ve spolkovém pøedpisu o
ochranì pøed imisemi mohlo dojít k tepelnému pokození
tkánì. Jiné biologické vlivy záøení ze zaøízení pro mobilní
komunikaci nemùe dnes vìda ani vylouèit ani jednoznaènì
dokázat. V záøí 1999 byl ECOLOG-Institut v Hannoveru povìøen spoleèností T-Mobil, dceøinnou spoleèností nìmeckého
Telekomu AG, povìøen vyuít stavu vìdeckých znalostí o
moných úèincích polí mobilní komunikace na zdraví a situaci s ohledem na ochranu zdraví vyhodnotit. Ve své mezitím
zveøejnìné studii poukázal Institut na èetná vìdecká upozornìní, týkající se ovlivnìní zdraví vysokofrekvenèními elektromagnetickými poli, jaká se u mobilní telekomunikace pouívají a to dokonce pøi výraznì niích hodnotách imisí, ne
které jsou jako hodnoty mezní uvedeny ve spolkovém pøedpisu o ochranì pøed imisemi. e tyto netepelné úèinky na
lidské zdraví hrozí, potvrdila i spolková vláda: Studie na
pokusných osobách nevyluèují, e i pøi dodrení mezních
hodnot 2 Wattù na kilogram mùe být lidský mozek ovlivnìn
ve svých fyziologických reakcích. PDS z uvedených dùvodù a
ve smyslu preventivní péèe o ochranu zdraví povauje za
nezbytné sníit a novì stanovit hodnoty imisí.
SPD: Spolková vláda se v prosinci 2001 po rozsáhlé kontrole rozhodla souhlasit s nìmeckou komisí pro ochranu pøed
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záøením a zachovat platné maximální hodnoty, uvedené ve
Spolkovém zákonu pro ochranu pøed imisemi. Ji pøi schvalování v roce 1996 probíhala kontroverzní diskuse o moných
kodlivých vlivech neionizujícího záøení na zdraví. Frakce naí
strany ve Spolkovém snìmu se této problematiky opakovanì
chopila a poaduje, aby právní úprava odpovídala aktuálnímu
stavu vìdy, ale i principu preventivní ochrany.
Z iniciativy spolkového ministerstva ivotního prostøedí se
uskuteènilo fórum obèanù o elektrosmogu, na kterém se o
jeho riziku diskutovalo. Na poli elektrosmogu probíhá ji
léta na národní i mezinárodní úrovni intenzivní výzkum. Byla
provedena a interdisciplinárnì ovìøena etøení epidemiologic-

ká, etøení mezi obyvatelstvem, pokusy na zvíøatech, buòkách
a tkáních. Spolu s prostøedky ze tøí spolkových ministerstev a
provozovatelù zaøízení pro mobilní komunikaci máme pro
léta 2002 a 2005 k dispozici pro rùzné smìry výzkumu
celkem 29 milionù Eur. Je ádoucí najít øeení, které vyhoví
obìma poadavkùm, t.j. jak vyuívání zaøízení pro mobilní
komunikaci, tak minimalizaci zdravotních rizik. Budeme pozornì sledovat, zda se podaøí splnit hlavní úkoly jako zintenzivnìní výzkumu, zlepení transparentnosti a informací obyvatelstvu a zda se uskuteèní preventivní opatøení. Pokud by
provádìný výzkum bezpeènì potvrdil ohroení zdraví, budou
po dohodì se spolkovou vládou nutná zákonná opatøení.

Boj o rozhlednu se patnou energií
Na Svaté Hoøe u Pøíbrami by mìla být postavena rozhledna. Do vìci se ovem vloil mìøiè patných energií
a zámìr strhal, nebo mu virgule sdìlila neblahé vìci.
Nadaèní fond pro Svatohorské schody a zvelebení okolí
se obrátil na Èeský klub skeptikù, aby se k zamotané
cause vyjádøil. Vìci se ujal ná odborník na fyzikální
faktory, doc. Ludìk Pekárek.
Vyjádøení k textu podepsanému senzibilem panem Ing.
Pavlem Kozákem a nadepsanému PSYCHOTRONICKÝ
PRÙZKUM STAVENITÌ ROZHLEDNY NA SVATÉ HOØE
U PØÍBRAMI.
Vìtí èást textu obsahuje úvahy o energiích, které nelze
mìøit vìdeckými pøístroji a které pøesto pùsobí na
nae tìlo, psychiku a prostor, v nìm ijeme. Jde o
nepodloená tvrzení, v kterých se autor textu dokonce snaí vyuívat náboenského cítìní (co není
u psychotronikù obvyklé) k navození strachu z plánované stavby rozhledny. Autor uvádí, e provedl
22. dubna 2000 prùzkum, jeho výsledkem bylo
nalezení energetických míst èi silových bodù,
které mají blahodárný vliv zvlátì na citlivé lidi.
Postavení rozhledny nadprùmìrnou energii tìchto
míst podle pana inenýra Kozáka sníí, a oslabí její
pùsobení právì v místech, kde stojí kostely.
Mnohoslovné úvahy pana inenýra Pavla Kozáka
o naruení energetických vlastností zkoumaného
místa postavením rozhledny konèí konkrétním závìrem, e poklesnou i komerèní pøínosy s postupným úbytkem poutníkù, kteøí ji nebudou na Svaté
Hoøe nacházet duchovní monosti a harmonii v takové míøe,
jako dnes. O øeení, které navrhuje, toti odsunout rozhlednu na vzdálenost 200 m od vrcholové svatynì, sám autor
psychotronického prùzkumu pøipoutí, e by tím rozhledna
ztratila výkovou polohu a tedy i vlastní smysl.
Autorùv psychotronický prùzkum provázený úvahami
o pozitivní a negativní energii, kterou nelze zjistit pøístroji,
postrádá jakýkoli reálný podklad. Jak výsledky jeho vlastního
psychotronického prùzkumu, tak i vechny dalí úvahy jsou
jeho výmysly a není moné jim pøikládat jakýkoli reálný
význam. Tudí ani jeho velmi srozumitelnì formulovaná pøedpovìï o úbytku poutníkù po postavení rozhledny nemá jakékoli zdùvodnìní.

Psychotronika je nové oznaèení pro parapsychologii. Její
zastánci vìtinou trpí pøedstavou, e jsou nadáni mimoøádnými souèasnou vìdou nevysvìtlenými schopnostmi nacházet
pomocí proutku a jiných proutkaøských pomùcek nejrùznìjí
pøedmìty. Tuto schopnost se nikomu z nich nepodaøilo prokázat, jakmile se podrobili zkouce podle vìdeckých pravidel.
Pøesto vak i ti, kteøí se zkouení podrobili, nadále vìøí, e
reagují na místa (døíve nazývaná patogenní zóny), kde jakési
blíe neurèené záøení pocházející z hlubin zemì pokozuje
zdraví. Nìkteøí k této proutkaøské povìøe pøidávají kladnou
a zápornou energii s upozornìním, e nejde o energii známou z fyziky. Vystupování lidí trpících touto iluzí je èasto
velmi suverénní a pøesvìdèivé, take jejich tvrzením podlehnou nìkdy nejen reportéøi televize, ale i lidé s
racionálním pohledem na svìt.
doc. RNDr. Ludìk Pekárek, DrCs.
V Praze dne 3. prosince 2002
Z dopisu doc. Luïka Pekárka panu Jaroslavovi tefanovi, pøedsedovi dozorèí rady Nadaèního fondu
pro Svatohorské schody a zvelebení okolí.
Váený pane pøedsedo
doktor Grygar mne pøed nìkolika dny poádal,
abych odpovìdìl na dopis, který jste mu koncem
èervence 2002 poslal s ádostí o radu, jak reagovat
na zpáteèníky. O odpovìï mne doktor Grygar poádal proto, e zná mé mnohaleté snaení o vyvracení nesmyslù, které psychotronici a jim podobní
výzkumníci a vynálezci íøí, bohuel zvlátì v posledních desetiletích s vydatnou pomocí naí televize a denního tisku.
V pøíloze najdete moje vyjádøení k dvoustránkovému literárnímu dílu pana Ing. Pavla Kozáka. Nevím, do jaké míry se
tomuto panu inenýrovi (vysokokolské vzdìlání bohuel vdy
nechrání pøed pøijímáním vymyleností psychotronikù) podaøilo poplait obyvatele Pøíbrami, ale Vae poznámka v posledním odstavci dopisu doktorovi Grygarovi o tom, e rozhlednu
postavíte, mne pøesvìdèila, e pùsobení tohoto psychotronika
se v daném pøípadì mine úèinkem. Myslím, e rozhled po
Vaem krásném kraji z vrcholu nové rozhledny vyvolá duevní pohodu i pøes snahy pana inenýra budit strach ze sníení energetické úrovnì okolních míst.

Ezoterický hochtapler
Vít Matou (a kolektiv)

Ezoterický polosvìt má své figurky nejrùznìjího støi6

hu, podvodníèky a hochtaplery, nìkdy i mezinárodního vìhlasu. O druhou roli se vehementnì uchází Albert
Ignatìnko. Pøed èasem uvedl www.osud.cz rozhovor
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s akademikem, profesorem, doktorem kosmopsychoenergosugestologických vìd Albertem O. Ignatìnkem,
pod názvem Praha má zlatou auru, je mi tu dobøe.
K èlánku byl pøipojen výèet titulù, ocenìní a vyznamenání tohoto významného odborníka, pøevzatý ze stránek www.kosmohumanismus.sk. Jak je to se vemi tìmito tituly ve skuteènosti ? Øada lidí si dala práci, aby
tyto údaje ovìøila údaje.
Albert (Oleksyj) Venediktoviè Ignatìnko se narodil 4.
bøezna 1943 na Ukrajinì. Má být údajnì viceprezident Vesvìtové informaèní univerzity, prezident Èeského oddìlení Univerzity, Èeské akademie informaciologie, Mezinárodního dobroèinného fondu Pøíprava Èlovìka 21. století, viceprezident
Mezinárodní spoleènosti Dùm Evropy, akademik pìti akademií, doktor filozofie, doktor biologických a energoinformaèních vìd, profesor.
1. Údaje o Vesvìtové informaèní univerzitì nelze získat,
stejnì jako o Èeském oddìlení této univerzity. Tuto instituci
nenajdete v ádném seznamu, na internetu, ani nikde jinde.
2. Èeskou akademii informaciologie rovnì nenajdeme. Jediná
zmínka je o ní v knize Schola vitae; s adresou, která je
shodná s vydavatelstvím Awika, kde tato kniha vyla.
3. Mezinárodní dobroèinný fond Pøíprava Èlovìka 21. století
je rovnì k nenalezení, stejnì tak i Mezinárodní spoleènost
Dùm Evropy.
4. A jak je to opravdu se vzdìláním A. Ignatìnka? Rozhodnì
jej nenajdete v seznamu èlenù jakékoli akreditované akademie, o akademiích vìd nemluvì. Není také divu, e se pan
akademik o ústavu, kde studoval, nikde nezmiòuje, nenajdeme toti jedinou vysokou kolu èi univerzitu, kde by doktorát
filosofie získal. Na Slovensku se u pokoueli v jednom
rozhlasovém pøenosu získat odpovìï na otázku, který senát
èi vìdecká rada jaké akreditované univerzity mu udìlila profesorský titul. Odpovìï znìla: Vesmírná univerzita v Bruselu.
Cirkusová prùprava nese ovoce
Albert Ignatìnko je pùvodnì cirkusový iluzionista z Moskvy, který udivoval diváky svou pryfenomenální pamìtí na
øadì èísel, co je starý trik. James Randi (viz http://www.
randi.org/) mu odhalil podvody, jetì kdy Ignatìnko pùsobil
v Moskvì, o èem byl natoèen film pod hlavièkou National
Geografic a u nás byl uveden na kabelovém kanálu Spektrum. Moná právì proto se A. Ignatìnko pøesunul do Prahy.
Nebo má v Rusku pøíli silnou konkurenci? Zøejmì brzy zjistil,
e cokoli esoterické a mystické je dnes v módì, lidé tomu
naletí a dají se z toho vytloukat velké peníze. Poznámka
o zlaté auøe Prahy je více ne výmluvná
Profesor Albert Ignatìnko je prý autorem více ne 500
vìdeckých publikací a ètyø monografií: Jak se stát fenoménem?  Kyjev 1991, Moskva 1992, Bukure 1993. Abeceda
extrasense  Luck 1993, Bukuret 1994, Zdroje zdraví 
Luck 1993. kola ivota  Praha, 1998.
Plodný autor! Nikde vak nenajdeme zmínku o tak pilném
autorovi, nato o tìchto stovkách vìdeckých publikací. Nelze dlouze pochybovat, e ony ètyøi knihy, jich je údajnì
autorem, je ve skuteènosti kniha jediná. Kdo èetl Schola
vitae, ten mi dá za pravdu, e jde o teze tak známé a omleté,
e ani o autorství se nedá mluvit bez uzardìní.
O jeho vìdecké, veøejné a osvìtové èinnosti prý vylo více
ne 800 publikací ve svìtové literatuøe a tisku, bylo natoèeno
27 vìdeckopopulárních filmù. Zúèastnil se více ne 70 televizních a rozhlasových poøadù ve 22 státech svìta. Albert Ignatìnko je znám jako Èlovìk Budoucnosti. Tak velikáská a nedoloená tvrzení lze jen milosrdnì ponechat bez komentáøe.
Za dlouholetou a plodnou práci a za pouití netradièních
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autorských metodik v
oblasti alternativní medicíny (vyznamenání mu
údajnì pøedal profesor alternativní medicíny pøi
UNESCO doktor Petr Sacher - Nìmecko) prý byly
profesorovi Ignatìnkovi
udìleny tituly: Laureát
Zlaté medaile a Nejlepí
léèitel Evropy roku 1991.
Jak sdìlil stálý pøedstavitel ÈR pøi UNESCO, ocenìní Nejlepí léèitel Evropy neudìluje UNESCO,
rovnì tak neexistuje funkce profesor alternativní medicíny
pøi UNESCO. Nedovede si pøedstavit, e by UNESCO mohlo
oceòovat výsledky v oblasti alternativní medicíny, nebo medicínské vìdy spadají v rámci systému OSN do pùsobnosti
Mezinárodní organizace zdraví (WHO). Konstatuje, e jména
UNESCO zneuívá øada mezinárodních nevládních organizací,
a toto je zøejmì jeden z takových pøípadù.
Dalím ocenìním má být Nejlepí léèitel Ruska v zamìøení
bioenergoterapie a prognózování za rok 1998. Nelze ovìøit.
Mezinárodní informaènì ekologický parlament mu prý udìlil
osobní titul Veliký magistr Svìtové vìdy a vzdìlání  Montreal-Moskva, rok 1998. O tomto parlamentu není nikde nejmení
zmínky. Ignatìnko tvrdí, e je laureát Zlaté medaile Franze
Kafky - Praha, rok 1999. Jak sdìlila Spoleènost Franze Kafky,
mezinárodní literární Cenu Franze Kafky udìlila poprvé v roce
2001 americkému spisovateli Philipu Rothovi, druhým laureátem za rok 2002 se stal èeský spisovatel Ivan Klíma. Zlatá
medaile Franze Kafky a podobnì nazvaná ocenìní nemají se
Spoleèností Franze Kafky nic spoleèného. Kdo tedy tuto medaili udìlil, není známo. Za tvùrèí osvìtovou èinnost mu
mìla být udìlena Zlatá medaile T. G. Masaryka  Praha, rok
1999. Není jasné, kdo by tuto medaili mohl udìlit. Spoleènost
TGM to rozhodnì nebyla, její zástupce tato informace rozhoøèila. Byl prý pasován na rytíøe Øádu svatého Konstantina
Velikého (Praha, rok 2000). Rytíøský øád Sv. Konstantina
Velikého je spolek, na internetu má své stránky. Nejde o ádnou
výbìrovou spoleènost. Jak sdìlil zástupce øádu, èlenem mùe
být kadý. Pøihlásit se lze i prostøednictvím e-mailu pøímo ze
stránek spoleènosti. Kdo je èlenem a kdo ne je vìc dùvìrná,
a nezveøejòuje se. Ignatìnko se vak holedbá jakýmsi pasováním .Prezidentem Slovenské Republiky panem Rudolfem
Schusterem byl vyznamenán jeho osobní Pamìtní Støíbrnou
Medailí  Bratislava, rok 2000 i 2001. Ano, kanceláø prezidenta SR potvrdila, e A. Ignatìnkovi byly obì medaile udìleny,
ovem s poznámkou, e jde o pamìtní medaili, která není
výrazem ocenìní jakýchkoli zásluh, ale udìluje se na památku osobám, které se s prezidentem setkaly. Ignatìnko je prý
laureát Zlaté medaile Mezinárodního salonu vynálezù v Bruselu BRUSSELS EUREKA 2000; za psychoenergosugestivní
metodiku pøípravy profesionálních sportovcù. Organizátorùm
salónu není známo, e by udìlili podobnou medaili. Je prý
nositel Grand Prix Mezinárodního salonu v Tokiu WORLD
GENIUS CONVEN-TION 2000, za realizaci autorského projektu Utváøení Èlovìka a Kosmohumanistické civilizace Zlatý
Vìk  ekologie Due, Zemì a Kosmu; a za práci v globální
informatizaci  Tokio (Japonsko), Sofia (Bulharsko). Zástupci
japonských organizátorù salónu sdìlili: vzhledem k tomu, e
se Ignatìnko konference ani nezúèastnil, nemohl získat ádnou cenu. Zároveò se po naem dotazu rozhoøèili, e kdosi
zneuívá jejich jméno, vyádali si pøeklad stránek, a zøejmì si
to jen tak nedají líbit. Nìkolik let Ignatìnko pùsobil kolem
vydavatelství Awika, ve spoleènosti PhDr. Svatavy Kaboové.
-7-

Právì ta by mohla mnohé o A. Ignatìnkovi objasnit. Podle
jedné z informací se prý dr. Kaboová vyjádøila, e naletìla
podvodníkovi. Bohuel se mi dosud nepodaøilo navázat s ní
kontakt a tuto informaci ovìøit.
Závìr je jasný, vechny tituly jsou vymylené. Ignatìnko
nemá prý ani maturitu, a ani jediná jím uvedená akademie
neexistuje jako seriózní akreditovaná vìdecká instituce, mnohdy
neexistují vùbec. Ocenìní, kterými se honosí neexistují, nebo

Minerály a magie
Bernd Friede

Z nìmèiny pøeloil M. Urban
Krystaly a jiné kameny jsou v ezoterice povaovány za
léèivé a pøíznivì ovlivòující dobrý zdravotní stav. Èlánek nastiòuje historii víry v léèivé kameny, hledá odpovìï na otázku, zda je na takzvaných leèivých kamenech nìco vìdeckého, zkoumá tvrzení moderní terapie
drahými kameny a posuzuje, jak vyhoví standardùm
pøírodních vìd.
Témìø v kadé nákupní zónì, na bleích trzích a v bazarech
nabízejí prodavaèi ke koupi barevné a dekorativní minerály

Kameny a magie (foto J. Nosek)
a krásné kameny. Mezi kupujícími nejsou jen sbìratelé minerálù, nýbr i lidé, kteøí - ovlivnìni mnostvím èlánkù a inzerátù v knihách a èasopisech  tìmto barevným a èasto bizarním krystalùm pøisuzují léèivý úèinek.
Minerály platí ve svém vyuití jako vyslovenì vestranné.
Pomáhají údajnì pøi mnoha civilizaèních onemocnìních, napøíklad pøi alergiích a oslabené imunitì. Navíc mají mírnit
úèinky kodlivých látek a ozáøení a dokonce mají odstraòovat
duevní potíe zpùsobené stresem, strachem, smutkem a konflikty. Ametyst  køemen se stopami eleza - má mimo jiné
pùsobit pøi chorobném nechutenství, onemocnìních mozku,
migrénì, køeèích, nemocích krve, barvosleposti, smutku a stresu.
Zlepovat mají minerály také energetické klima prostoru.
Vyhledáme-li na internetu informace k heslu ´léèivé kameny´ a nahlédneme-li do pøísluné literatury, najdeme mnoství
pseudovìdeckých a èásteènì protichùdných informací, které
laika dokonale zmatou. Tento èlánek kromì nástinu historie
víry v léèivé kameny dává odpovìï na otázku, zda mùe mít
tato víra vìdecké opodstatnìní.
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ano, ale nikdo mu je neudìlil. Ignatìnko je ukázkovým pøípadem, jak s drzostí, neomaleností a stokrát opakovanou lí
s neprávem pøisvojenými tituly vech moných vìdeckých kalibrù lze balamutit lidi. Tento materiál zasíláme vem institucím, o kterých se zde mluví. Je na nich, aby zajistili ochranu
svého jména pøed podvodníky a lháøi. A je na nás vech,
umoníme-li podobné podvody svou benevolencí a nekritickým mylením.

Co jsou kameny?
Z pohledu vìdy pøedstavují kameny nebo minerály pevné
seskupení nìjakého chemického prvku nebo slouèeniny, obvykle anorganické povahy. Jejich atomy zaujímají pevná místa
v pravidelné, takzvané krystalové møíce. Chemické sloení
minerálù v podstatì urèuje jejich stavbu a chemicko-fyzikální
vlastnosti, napø. rozpustnost, elektrickou vodivost, barevnost,
magnetismus nebo tvrdost.
Tvorba krystalù je fascinující, ale není neobvyklá, nebo se
vyskytuje v bìném ivotì: Tak napøíklad vzniká kotelní kámen, krystaly soli pøi odpaøování slané vody, ledové krystaly
na studeném oknì nebo vinný kámen. Za zvlátních podmínek, pøi vysokém tlaku a vysoké teplotì, urèitých koncentracích solí a rychlosti ochlazení, vznikají fascinující, témìø perfektní, na tuny tìké krystaly.
Historie nauky o léèivých kamenech
Víru v domnìlé léèivé úèinky kamenù lze najít
v antice, est tisíc let staré sumerské písemnosti
se zmiòují o léèebném èi medicínském vyuití
stejnì jako nejstarí medicínský text z Èíny, datovaný na dobu asi 3000 let pøed Kristem. Pøedpokládá se dokonce jetì starí svìdectví rituálního
vyuívání kamenù: Nael se napø. krevel v hrobech
z mladí doby kamenné. Friebe (1995) se domnívá, e tento kyslièník eleza mìl zemøelému po
smrti slouit jak zdroj krve. Avak vzhledem k
nedostateèným znalostem paleolitických pøedstav
o onom svìtì jde jen o spekulace.
Proè se ale lidé domnívají, e kameny mají
léèivou sílu? Pøisuzovat minerálùm s jejich neobvyklými tvary a zvlátnostmi nadpøirozené vlastnosti, které mají mírnit právì lidské trápení, odpovídá antroposofickému svìtovému názoru.
Od pradávna znamenaly pro lidi pøírodní katastrofy, nemoci a neúroda existenèní ohroení a jen
zøídka staèily medicínské a technické znalosti k jejich odvrácení.
Protoe znalosti chybìly, mìli slouit k vysvìtlení neblahých událostí duchové a démoni a rituály, amulety a zaøíkávání je mìly ukonejit, zaklínat nebo zapudit. Rùzné minerály
a krystaly pøitom mìly své pevné místo. Ale na rozdíl od
dnení doby, kdy se kamenùm pøisuzuje léèivý úèinek, mìly
døíve kameny zahnat duchy a démony, kteøí byli pøíèinou
nemocí a i jinak kodili.
S astrologií byla víra v léèivé kameny propojena pøiøazením vybraného minerálu jako tìstí pøináejícího amuletu pøíslunému zvìrokruhu. Jednotnou kombinaci urèitých minerálù
s hvìzdnými znameními vak v literatuøe o léèivých kamenech nelze zjistit.
V køesanství byl pøísluný kámen místo dvanácti zvìrokruhùm pøiøazen kadému z dvanácti apotolù. I v samotné bibli
 vize nebeského Jeruzaléma ve zjevení sv. Jana (Zjevení 1021) - vystupují léèivé kameny jako znamení boské dokonalosti. Tam zmínìných 12 kamenù se nachází té v císaøské
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korunì, která (pravdìpodobnì v roce 962) byla zhotovena
pro Otto I.
Dnes jsou jako prameny k terapii pomocí kamenù citovány vìtinou spisy abatye a mystièky Hildegardy von Bingen
(10981179), která své pøedstavy formulovala vìtinou na
základì vizí. Pùsobení náboenských entit na fyzické bytí, ve
spisech uvádìné, zrcadlí støedovìký koncept jednoty due
a tìla. Ve ètvrté knize jejího díla Physika (O kamenech)
èteme: Bùh vloil do drahokamù zázraènou moc ( ). Vechna tato moc je obsaena ve vìdomí Boha ( ) a pomáhá
èlovìku v jeho tìlesných i duchovních ivotních potøebách
( ). Kadý kámen má v sobì oheò a vlhkost ( ). To slouí
èlovìku jako poehnání a lék ( ). Proto drahokamy ïábla
dnem i nocí dìsí a on se jim vyhýbá (Riethe 1986). Pouití
minerálù je u Hildegardy von Bingen spojeno s alchymistickými
rituály a magií: Køí s acháty, se kterým se pøed spaním
projde dùm, zahání zlodìje. O topasu píe: Kdy má nìkdo
horeèku, nech vydlabe topasem v mìkkém chlebu tøi malé
jamky, do nich nalije èisté víno ( ) a v nìm pozoruje svoji
tváø a øekne: Dívám se na sebe jako v zrcadle ( ), na které
Boe pøenes moji horeèku (Riethe 1986).
I legendární lékaø Paracelsus (Philip Aureolus Theophrast
Bombast von Hohenheim) pøevzal v 16. století princip kouzla
analogie do svého uèení o signaturách: Bùh vloil ve své
nekoneèné dobrotivosti a moudrosti do vech látek, do vekerého ivota zvlátní síly. Aby èlovìk tyto síly rozpoznal,
naznaèují mu tvar a barva moné oblasti pouití (Friebe
1995).
Po tomto historickém exkursu je zøejmé, e nauka o léèivých kamenech spoèívá na prastarých magických, resp. vìdecky neudritelných pøedstavách. V dnení ezoterice pøeívá
jako konglomerát z magie a rùzných náboenství, spojený
s nìkterými mýty, napø. astrologií. Pro dosaení dobrého zdravotního stavu se pøitom kromì minerálù pouívá zvukù, vùní
a barev. Rádoby vìdecké argumenty mají tvrzení o léèivé síle
kamenù podepøít.
Milníky historie léèivých kamenù
10 000 pøed n.l. Hematit dáván do hrobù
4 000 pøed n.l. Sumerské písemnosti obsahují zprávy
o kamenech pro léèebné úèely
3 000 pøed n.l. V první lékaøské knize Èíny popisuje
Shen Nung úèinek drahých kamenù.
2779 n.l. C. Plinius Secundus st. ve svých více
jak 30 knihách své Nauky o pøírodì
shrnuje a èásteènì posmìnì
komentuje ústní podání o magii
s domnìlými silami minerálù.
1. stol. n.l. Øecký lékaø Dioskurides hodnotí ve své
5. knize z lékaøského hlediska
100 drahých kamenù.
7. stol. n.l. Arabové vytváøejí z medicíny drahých
kamenù systém, ve kterém se kromì
jejich pouití jako talismanù pouívá
i práek z kamenù.
10351123 Benediktín Marbod, biskup z Rennes
(Bretaò), píe dílo Lapidarus,
ve kterém jsou podrobnì uvedeny
úèinky 60 kamenù.
ca 1050 Abatye a mystièka Hildegard
von Bingen píe svoji knihu Physica.
1996 Vychází Lexikon léèivých kamenù
od Michaela Giengerse.
Hledejme zdroj té síly
Domnìlé úèinky krystalù se èasto odvozují ze zvlátní
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síly èi energie. Abychom mohli provìøit ústøední domnìnku nauky o léèivých kamenech, podívejme se nejdøíve na
atomovou strukturu krystalù.
Podle zákonù termodynamiky je vechno nad (nedosaitelnou) absolutní nulou -273 °C v pohybu. I atomy pevných
látek nezùstávají pevnì na svých místech, nýbr vibrují ve
svých møíkách. Tyto vibrace jsou závislé na teplotì a pøi
dosaení urèité teploty zpùsobují roztavení materiálu.
Frekvence vibrací møíek leí v oblasti THz (tera-hertz 1012
kmitù za sekundu), co odpovídá energii nìkolika málo meV
(milielektrovoltù). Energie obyèejného denního svìtla je
v porovnání s tím 1000 krát vìtí.
Energie, uvolnìná chvìním møíky se oznaèuje s ohledem
na dualismus vlnových èástic jako fononová energie (Phononenenergie). Fonony a stavební kameny hmoty na sebe komplexním zpùsobem vzájemnì pùsobí, èím je jejich energie
kompensována. Nic o existenci nìjakého zásobníku síly èi
energie uvnitø krystalu nebo o tajemných paprscích tam
nenajdeme.
Co se týèe oznaèení kamenù jako léèivých jsou zastánci
nauky o tìchto kamenech puristé: Jen pravé kameny jsou
léèivé. Záhnìda (kouøovì hnìdá odrùda køemene), která vznikla
po ozáøení obyèejného køemene má právì tak malou léèivou
sílu jako citrín (lutì zbarvená odrùda køemene, která se
z èásti umìle pøipravuje pálením ametystu) nebo umìlý jantar
z lisované pryskyøice. Protoe tyto kameny jsou hodnoceny
nejen jako neúèinné, nýbr jako dokonce kodlivé, udìluje
v Nìmecku spolek Steinheilkunde e.V. pro rozliení léèivým
kamenùm znaèku kvality.
Jednotná je literatura o léèivých kamenech i v názoru na
zacházení s nimi: Musí se s nimi zacházet velmi opatrnì.
Zcela mimo pozornost pøitom zùstává otázka pùvodu kamenù
z pohledu dodavatelského: Prùmyslová tìba pomocí výbunin je zohlednìna právì tak málo jako ruèní selekce pomocí
kladiva a majzlíku nebo rùzné èistící a zulechovací postupy
(pouívání kyselin, zabarvování), kterými kámen projde ne
se dostane na prodejní pult.
Nabíjení, vybíjení a negativní energie.
Podle pøedstav terapie drahými kameny jsou krystaly záøièe, které dodávají èlovìku léèivou nebo pozitivní energii
(Labacher 1998). Negativní energii mohou naopak z èlovìka
sejmout. Krystaly jsou pøitom povaovány za jakousi baterii,
která se musí v magicko-iracionálním rituálu vybíjet a znovu
nabíjet (viz tab. 2).
Nabíjení a vybíjení dle pøedstav nauky o léèivých
kamenech
Název minerálu vybíjení
nabíjení
zlato
tekoucí voda
slunce
diamant
není tøeba
není tøeba
akvamarín
tekoucí voda
krevel
záhnìda
tekoucí voda
køemen
køemen
krevel
slunce
krevel
køemen
køemen
Mondstein
krevel
svìtlo mìsíce
safír
tekoucí voda
moøská sùl
mastek
tekoucí voda
zahrabat do zemì
magnetovec
krevel
magnet
Vìtinu minerálù lze prý nabíjet køemenem (kyslièník køemièitý) nebo sluneèním svìtlem po pøedchozím vybití pod
tekoucí vodou nebo pomocí krevelu. Diamant není nutno ani
nabíjet ani vybíjet. Polední slunce má minerály vybíjet, proto
se pro nabíjení mnohých minerálù doporuèuje slunce ranní
nebo veèerní. Jiný kámen se zase nabíjí svìtlem mìsíce.
V kapitole Hledejme zdroje té síly bylo vysvìtleno, e
-9-

nìjaký ezoterický nebo energetický pól v minerálech nelze
vìdecky dokázat. Vnìjí vzhled kamenù vak èasto koresponduje s jeho hodnocením jako léèivého kamene. Bezbarvé
krystaly køemene (køiál horský) proto platí za ty, co èlovìku
dodávají energii. Spadne-li ale takový krystal napø. do ledovcového potoka, kde bìhem mnoha let zmatní a zaoblí se,
potom tento køemen nestojí jako léèivý kámen za povimnutí
a odpovídající literatura mu také ádný léèivý úèinek nepøisuzuje. Vekeré vìdecké mìøící metody nicménì dokazují, e se
u obou tìchto krystalù jedná o stejnou chemickou substanci.
Souèasný kult léèivých kamenù pøináí své plody. (Jde
o situaci v Nìmecku, pozn. editora) V obchodì jsou k dostání
napøíklad léèivé kameny pro dìti nebo ezoterický léèivý obojek pro psy. Zdá se dokonce, e zubní lékaøi vyuívají dùvìry
svých pacientù a vedle své praxe obchodují s léèivými kameny. Podobnì jako je tomu v automobilovém prùmyslu, profituje z kultu léèivých kamenù øada výrobcù. Ke koupi jsou
speciální váèky pro léèivé kameny, øetízky proti stressu, olejíèky na oetøování kamenù, léèivé masání kamínky, øetízky
pro manaery nebo kameny pøináející bohatství (http://
www.europe-one.ch/eliza/methode.html).
Dostupné je dnes jako sluba zákazníkùm také internetové
poradenství, specializované na léèivé kameny. Specialisté zde
nabízejí individuální otestování pro vhodných léèivých kamenù pøi zohlednìní minuty a místa narození zákazníka. Víkendové kurzy za pøiblinì 200 EUR znamenají pro designované
experty v oboru léèivých kamenù docela lukrativní vedlejí
pøíjem.

Jak minerály skuteènì pùsobí
Aèkoliv je teorie nauky o léèivých kamenech vìdecky
naprosto neudritelná, zaznamenávají léèitelé v tomto smìru
terapeutické úspìchy. Ty lze ale psychologicky jednodue
vysvìtlit: Jak známo, víra podobnì jako láska hory pøenáí
a kdo pevnì uvìøí na léèivou sílu nìjakého kamene, zmìní
tím svùj mentální postoj k vlastnímu trápení. Zvlátì pøi léèení psychických nemocí pùsobí tato víra spolu s emocemi na
zmìnu tohoto postoje.
Pozorované léèivé úèinky, pøipisované minerálùm, jsou tedy
èistì subjektivní a opírají se o psychologické efekty, placeboefekt, autosugesci a vyvolání pozitivních asociací. Vlastní léèivý úèinek vychází tedy z èlovìka samotného. Kámen je pøitom pouze prostøedkem k danému úèelu bez pøímého léèivého
úèinku.
V neklidné dobì s mediální záplavou infromací, stresem,
válkami, nemocemi a katastrofami touí èlovìk po harmonii
a klidu. Léèivé kameny pøitom mají pomoci. Amulety, trochu
magie a rituálù nemusejí být nutnì nesmyslné nebo úplnì
bez úèinku, dokáí-li v tìle zmobilizovat nevìdomý, ale otupìlý uzdravující mechanismus. Moná se ti, kteøí na léèivé
kameny nevìøí, zbavují v nìkterých pøípadech kvùli svému
smyslu pro realitu monosti samouzdravení.
Kdy se tedy nìkdo cítí urèitým kamenem jaksi osloven,
nech neváhá, koupí si ho a tìí se z nìj  právì tak, jak se
èlovìk tìí z krásné kytice nebo teplých sluneèních paprskù.

V pyramidách je zvlátní atmosféra
Vìra Nosková

Rozhovor s egyptolokou Hanou Vymazalovou z Egyptologického ústavu AV ÈR.
Egyptologie je historická vìda, která vzbuzuje pozornost a nadení laikù. Nìkteré reálie a písemnosti se
staly pøedmìtem fantastických fabulací okultnì a ezotericky zaloených jedincù. Energetické pyramidy
z nejrùznìjích materiálù a v rùzných velikostech jsou
u dlouho známým ezoterickým produktem a byznysem. Jak vnímá egyptoloka, zabývající se navíc tehdejí vìdou, takové aktivity a pøedstavy? Co lze namítnout
na následující pøedstavy a tvrzení?
V. N. Kdo stavìl pyramidy? Ve kole nás uèili, e otroci.
Ezoterici tvrdí, e výraznì jim pomáhali mimozemané, èlovìk prý na to nemohl mít techniku.
H. V. Pøedstava, e pyramidy stavìli otroci je dosud pomìrnì
rozíøená, není vak správná. Ve Staré øíi, zlatém vìku
stavìní pyramid, se s otroky
prakticky nesetkáme (jako
souèást spoleènosti jsou
zmiòováni maximálnì cizí
zajatci). Ani ve Støední øíi
vak tato skupina obyvatelstva netvoøí základ stavebního týmu.
Obyvatelé Egypta byli zcela
podøízeni svému panovníkovi a byli povinni úèastnit
se veøejnì prospìných prací, kdykoli k tomu byli vy10

zváni. Tyto práce zahrnovaly pøedevím budování a udrování zavlaovacího systému, ochranu egyptských hranic, úèast
na výpravách obchodního i vojenského charakteru, kromì
jiného vak také úèast na stavbì královské hrobky. Egyptské
hospodáøství bylo v této dobì skuteènì natolik silné, e
umoòovalo soustøedit velké pracovní i materiální rezervy na
zajitìní takovéto stavby v období, kdy kvùli záplavì nebylo
moné pracovat na polích.
Stavba pyramidy zaèínala královským pøíkazem, který urèil
místo stavby a její rozsah. Zahrnovala hledání a dobývání
materiálu na stavbu v lomech na kámen, jeho dopravu po
Nilu na vybrané místo, opracování a samotné stavìní. Vechny tyto souèásti stavby pyramidy vyadovaly peèlivou a promylenou organizaci a vyuívaly kvalifikované øemeslníky,
stejnì jako masy nekvalifikovaných dìlníkù a pomocných
pracovníkù. Dìlníci byli organizováni do skupin, z nich kadá mìla svùj pøesnì stanovený úkol a své dohlíitele.
Co se týèe metody stavìní pyramid a manipulace s tìkými
bøemeny, existuje nìkolik teorií, od vyuívání rùzných jednoduchých strojù a po dopravování kamene po rampách. Je tøeba si
uvìdomit, e pyramidy byly stavìny po více ne tisíc let a nejene
nebyly vechny stejnì velké a nemìly stejný sklon, nebyly ani
stavìny vechny ze stejného materiálu. Nelze tedy pøedpokládat,
e existovala jedna univerzální metoda stavby pyramid. V kadém
jednotlivém pøípadì musela být zvolena taková metoda, která
nejlépe vyhovovala daným podmínkám, s pøihlédnutím na státní
rezervy, místo stavby, její velikost a pouitý materiál, monosti
jeho získávání, zaopatøení dìlníkù atp.
Stále nové informace získávají egyptologové z archeologického
a epigrafického materiálu z výzkumù, je témìø bez ustání
probíhají na pyramidových pohøebitích ze Staré i Støední øíe.
Výsledky tìchto výzkumù nejen svìdèí o jednoznaèném stáøí
tìchto staveb, ale rovnì vydávají neklamná svìdectví o øemeslnících a dìlnících, kteøí je budovali. Popravdì, jetì jsem
Zpravodaj SISYFOS 4/2002

se nesetkala s nikým, kdo by vykopal pozùstatky mimozemanù.
V. N. V pyramidách prý existuje zvlátní mystické a
tedy i fyzikální a biologické prostøedí. Prý i v primitivních
modelech malièkých pyramid, udìlaných ze pejlí se
nabrousí samy od sebe iletky, nekazí se maso, íøí se
odtud do okolí pozitivní energie.
H. N. Tyto teorie jsou, dle mého názoru, nepodloené a
neprokázané. Nicménì uvnitø pyramid opravdu panuje zvlátní atmosféra. Jen si to pøedstavte  vydýchaný vzduch a
desítky namaèkaných a upocených turistù
iletku ani syrové maso jsem s sebou bohuel nikdy nemìla.
V. N. Ti, kteøí pronikli jako první do prostøedí hrobek
prý brzy poté zemøeli, a obèas s sebou vzali i pøíbuzné. Jak velká je úmrtnost egyptologù? Kolik tìch èeských zaplatilo brzy po vniknutí do takových prostor
ivotem?

H. V. Úmrtnost egyptologù je pøiblinì stejná jako u zbytku
bìné populace. Èetí vìdci otevøeli ji mnohou tajuplnou
hrobku a
dosud spokojenì ijí a pracují. Nicménì nelze
usnout na vavøínech! Ani egyptolog se nevyhne zápalu plic,
zubnímu kazu èi rozjetému náklaïáku.
V. N. Ezoterici jistì obèas oslovují pracovníky Egyptologického ústavu. Na co se ptají? Jak jsou vìdci pøijímáni
a vnímáni? Do jaké míry je jejich posunuté vidìní
vaeho oboru bizarní, obtìující?
H. V. Skuteènì, èas od èasu nás oslovují  a u osobnì, èi
prostøednictvím dopisù  nejrùznìjí osoby se závratnými teoriemi. Nìkteøí z nich (natìstí vak ne vichni) pøicházejí
s oèekáváním, e zatuchlí vìdci sejmou z oèí pásku a pochopí pravdu. Bývají pak velmi zklamáni, nebo nae práce
je zaloena na zpracovávání dokladù v kontextu, nikoli na
jejich pøizpùsobování záhadným pravdám. Bylo by hezké,
kdyby tito lidé také byli ochotni pustit se do diskuse.

Výzkum paranormálních tvrzení

Téma na Sympoziu ECSO 2002

Jiøí Grygar
V souvislosti s výroèním zasedáním výboru Evropské
rady skeptických organizací (ECSO) se péèí nìmecké
skeptické spoleènosti GWUP uskuteènilo v Rossdorfu ve
dnech 5.6. øíjna II. sympozium ECSO, na nìm promluvili øeèníci k základnímu tématu Sympozia: Výzkum
paranormálních tvrzení. Hlavním magnetem prvního
dne Sympozia byl èelný pøedstavitel americké skeptické
organizace CSICOP Dr. Joe Nickell (USA), který kromì
profesionální dráhy v oboru kritického vìdeckého mylení pùsobí té jako úspìný kouzelník, co mu umoòuje snadnìji prohlédnout triky, které pouívají lidé,
tvrdící, e mají nadpøirozené schopnosti.
Uvedl, e skeptici mají nadìji na vìrohodný úspìch, kdy
se vyhnou apriorním prohláením, e nìco není moné, a spíe
se snaí uvádìné paranormální jevy zkoumat kritickou vìdeckou metodou. Pokud je to jen trochu moné, mají proto
udávané jevy prozkoumat na místì a pak mohou pøijít s kvalifikovaným posudkem. V USA se po léta tvrdilo, e paranormální výzkum v nìkdejím Sovìtském svazu pokroèil mnohem dále ne v samotných Spojených státech, a e USA
v tomto oboru silnì zaostaly. Ve skuteènosti se jenom vyuívalo sovìtské paranoie s utajováním kde èeho k tomu, aby
ameriètí arlatáni získavali podporu veøejnosti. Tak se napø.
tvrdilo, e v ruských pravoslavných chrámech se samovolnì
kymácejí ikony, zavìené na zdech. Nickell si vzal sebou do
Moskvy kameru a tak se ukázalo, e ikony visí jako pøibité,
ale kymácejí se sami lidé pod vlivem davové sugesce. Také
samovolnì plaèíci ikony byly odhaleny jako primitivní podvod. V USA si nechal uz dávno ès. inenýr Karel Drbal
patentovat lepenkovou pyramidu, v jejím vnitøku se údajnì
samovolnì ostøí holicí èepelky. Patentovat lze pøirozenì témìø
cokoliv, ale ádný reálný úèinek na ostøí èepelek nebyl vcelku pochopitelnì nikdy prokázán. Zvlá podezøelá jsou proslulá stigmata nìkterých zboných vìøících na dlaních a na
chodidlech, která se zaèala hojnìji vyskytovat poèínaje XII.
stol. po Kr. Údajné rány po høebech byly zprvu vdy kulaté,
ale kdy se zjistilo, e Øímané pouívali høeby se ètvercovým
profilem, zmìnil se i tvar stigmatických ran! Nickell se snail
sledovat zblízka stigmatizované osoby vèetnì nedávno kanoZpravodaj SISYFOS 4/2002

nizovaného Otce Pia. Ten kvùli stigmatùm nosil na veøejnosti bezprsté
rukavice, take nebylo moné pøímo
zkontrolovat, zda jsou pod nimi stigEuropean Council
mata, anebo zahojená kùe. Po jeho
of Skeptical
Organisations
smrti se ukázalo, e stigmata zázraènì zmizela, ale skuteènost je
zøejmì prozaiètìjí: Padre Pio ádná spontánní stigmata nemìl, ale pøivodil si je sám, nebo s nìèí pomocí. Není toti
obtíné si lehce naøíznout kùi na høebu ruky a nártu,
a vytékající krev rozmazat. Nickell si to ovìøil sám na sobì,
a poøídil si tak stejná stigmata, jaká mìli stigmatizovaní vìøící,
ani by ho to zvlá bolelo èi znesnadòovalo chùzi a funkci
rukou. Definitivnì se o tom pøesvìdèil v Buffallo, N.Y., kde
jistá Lilian Byrnesová mívá stigmata kadý první pátek v mìsíci
a je pøitom obdivována místními vìøícími pøi cestì do kostela.
Nickell si viml, e bìhem chùze, kdy ji do kostela doprovázel, èerstvá krev stigmat normálnì zasychala jako pøi bìné
ránì. Navíc se mu podaøilo potøást si s pí Byrnesovou rukou,
take snadno zjistil, e na vnitøní ploe dlanì ádnou ránu
nemìla, jenom rozetøenou krev z rány na høbetì ruky.

ECSO

Dalím kolním pøípadem bylo údajné UFO,
které pøeletìlo v noci nad
lesnatou krajinou Západní Virgine a údajnì pøistálo na jednom kopci.
Lidé, kteøí tam bìeli, vidìli podivné stopy v místì údajného pøistání a Zelenou pøíeru na stromì,
její skicu dokonce nakreslili. Ve skuteènosti
nad krajinou pøeletìl jasný bolid, jeho dráha se
pouze promítala na uvedený kopec. Stopy pocházely od
nákladního auta, jemu navíc tekl z karteru olej a ta pøíera
byl docela obyèejný výr. Autor uzavøel svùj pøehled tím, e
poøádný skeptik má být pozorný, trpìlivý a bedlivì naslou- 11 -

chat tomu, co zastánce paranormálního jevu sám øíká. Pøípadnì ho mùe poádat, aby celý úkaz dotyèný zastánce sám
nafilmoval a èestnì prohlásil, e nejde o trik. Pak se vyplatí
mít v týmu profesionálního kouzelníka, který ten trik nejspí
odhalí.
Zpráva o èinnosti èeských skeptikù zaujala
V dalím pøíspìvku prvního dne jsem referoval o èinnosti
Sisyfa od jubilejního X. praského kongresu ECSO v záøí
2001. Poukázal jsem zejména na to, jak se nedávných povodní u nás snaili zneuít nai domáci arlatání jednak k tvrzením, e ve u dávno pøedpovìdìli (a nikdo nedbal jejich
varování) a jednak k prodeji drahých podvodných pøístrojù
na vysouení podmáèených zdí. Zmínil jsem se rovnì
o znaèném mediálním ohlasu letos ji poètvrté udìlených
Bludných balvanù. Popsal jsem rovnì obsah publikací, je
èlenové Sisyfa pøipravili pro domácí veøejnost (Vìda kontra
iracionalita I a II; Akupunktura, mýty a realita; Mýty v zrcadle
vìdy a fantazie) a jejich výtisky jsme vìnovali knihovnì
Centra GWUP pro výzkum v Rossdorfu.
Poté následovalo krátké sdìlení Dr. Monique Wonnerové
z Paøíe o nejnovìjím vývoji
kauzy udìlení doktorátu ze sociologie francouzské astroloce
Elisabeth Teissierové. Paní Teissierová se nerozpakovala zaútoèit proti francouzským skeptikùm, kteøí ostøe kritizovali
vedení Sorbonny za tuto mezinárodní ostudu a prohlásila, e
skeptici jsou kulturní talibáni, a e kritiku od lidí, kteøí
nejsou astrology, prostì nepøijímá. Její disertace nemá ovem
se sociologií vùbec nic spoleèného; jsou to èiré vásty
o astrologii.
Druhý den Sympozia zahájil svým pøíspìvkem matematik
Jan Willem Nienhuys z Holandska, jen kritizoval práce, prokazující tzv. efekt Marsu, tj. e lidé výjimeèných profesí èi
vloh se pøednostnì rodí pøi urèitém postavení Marsu na
obloze. Ukázal, jak ze statistických dùvodù je údajná korelace
pochybná, jeliko støední chyby korelaèního koeficientu pøesahují pøípadnou korelaci. Autor práce o efektu Marsu se
odhodlal k neobvyklému kroku, kdy za tuto uveøejnìnou
kritiku dr. Nienhuyse aloval a chtìl náhradu ve výi 25 tis.
dolarù. Se alobou vak u soudu neuspìl a musel navíc sám
uhradit vechny soudní výlohy. Jinou podporou pro arlatány
je jistá California University of Liberal Physicians, která vydává doktorské diplomy beze zkouek, jen za tuèný poplatek
od uchazeèe. Takto promovaní léèitelé pak mohou snadno
úètovat vyí taxy od naivních pacientù. Ve Francii si zase
nechal patentovat jistý arlatán letadlo, na jeho palubì byl
údajnì schopen ucítit loisko ropy pod povrchem terénu 
a stát to málem zaèal oficiálnì pouívat pøi prùzkumných
pracích namísto vrtù. Autor té poukázal na nesmyslnost
pøípadù údajného samovznícení èlovìka a jeho shoøení na
prach, jak o tom u nás svého èasu psával proslulý MUDr.
Ludvík Souèek. Existuje vak
i povídka C. Dickense, která nìco podobného líèí
velmi sugestivnì, prý na
základì novinové zprávy
z Essexu. Tehdy se vìøilo,
e k samovznícení mùe
dojít u notorických opilcù,
v jejich vnitønostech prostì
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vzplanou páry alkoholu. S tím vak nepochodili v pøípadu
ohoøelé mrtvoly lechtièny-abstinentky z Verony, která la 14.
3. 1733 pozdì nad ránem spát a dopoledne ji nala komorná
ohoøelou v idli vedle postele, pøièem spálená hlava se
propadla na zem mezi ne zcela spálené dolní konèetiny.
Autor uvádí, e zøejmou pøíèínou ohoøení byl masivní infarkt,
kdy umírající enì vypadla z rukou olejová lampa a stala se
pøíèinou ohoøení. Náhlá smrt mùe být velmi snadno pøíèinou
uhoøení èi ohoøení zvlátì pak u kuøákù.
Nìmeètí skeptici z Würzburku R. Wolf a J. Bergmann
referovali o svých pokusech z poèátku 90. let minulého
století, kdy testovali údajné schopnosti nalézt vodu, ukryté
drahokamy nebo silová vedení pomocí virgule. Výsledek byl
zcela ve shodì s náhodným rozloením souhlasu pro vechny
testované proutkaøe, take ádná taková schopnost se k údivu samotných proutkaøù nepotvrdila. Podobnì dopadly pokusy se zjiováním výskytu magnetu pod neprùhlednými døevenými krabièkami s rakouským proutkaøem H. Lugingerem.
Luginger proto zaèal tvrdit, e kdy je krabièkou magnet
pøikrýván, dochází k magnetické kontaminaci døevìné krabièky. Dali mu proto nový úkol vyhledat 15 kontaminovaných krabièek v porovnání s 15 nekontaminovanými a ve
shodì s náhodným oèekáváním urèil správnì právì polovinu
pøípadù. Takové testy jsou velmi pøesvìdèivé, ale je tøeba
tomu vìnovat peèlivou pøípravu a zejména ohlídat vemoné
úskoky, které pøitom arlatání bezostynì zkouejí. Dnes u
mají nìmeètí skeptici z organizace GWUP takové renomé, e
arlatáni rovnou odmítají podrobit se testùm, pokud je organizuje èlen GWUP. Proto je pro publicitu lepí, kdy samotný
test provádìjí pouèení novináøi sami a výsledky pak zveøejní.
V závìru svého vystoupení upozornili na to, e Universita
v Nice nabízí studentùm kurs skeptické metody a zásluhou
prof. Henriho Brocha udruje kvalitní WWW stránky SOS
(Save Our Science): http://www.unice.fr/zetetics/ Zde také
najdete podmínky u patnáct let vypsané ceny 200 tisíc euro
(!) za dùkaz paranormálních jevù, pøedvedený na pùdì pøisluné univerzitní laboratoøe. V dalích pøíspìvcích se Dr. M.
Mahner (tajemník GWUP) a T. Trachet (Belgie) vìnovali rozliení termínù vìda, pseudovìda, paravìda a protovìda,
a prezident ECSO Amardeo Sarma (Nìmecko) obecnému návodu, jak by mìli skeptici zacházet s problematikou na samém pokraji vìdy. Sem patøí napøíklad parapsychologie, kterou charakterizoval jako velmi pokroèilou pavìdu. Skeptici
by se nemìli poutìt do analýzy vyloenì politických záleitostí, do otázek náboenství (s výjimkou sekt), ale ani do
scientologie, její zastánci mají dost prostøedkù na nekoneèné
soudní procesy. Skeptici by mìli zkoumat kritickou metodou
ve, co je takovému zkoumání pøístupné, roziøovat a popularizovat kritické vìdecké mylení i vìdecké vzdìlávání, a snait
se poskytovat odbornou pomoc vude, kde je k tomu pøíleitost. Ve veobecné rozpravì poukázali diskutující na to, e
sdìlovací prostøedky se soustøeïují na tøi veøejné zájmy: zdraví, sex a náboenství. Ne náhodou se rùzní vìtci vìnují
s takovým úspìchem pøedpovìdím o zdraví a nemoci, lásce
a penìzích. Skeptici mají té blízko k organizacím na ochranu spotøebitele pøed podvodnými a neúèinnými výrobky a slubami. Pøi vech svých aktivitách je velmi potøebná výmìna
informací mezi skeptiky rùzných státù, co vyaduje spoleèný
jazyk (angliètina, nìmèina, fracouztina) a spoleènou webovou stránkun resp. titìný Bulletin. Bylo by ve výhledu dobré
sestavit evropskou kartotéku expertù pro jednotlivé záleitosti, nebo hodnì práce se u vykonalo, ale málo o tom navzájem víme. Pro úplnost uvádím jetì adresu webové stránky
ECSO, na ní jsou archivovány údaje o ji uskuteènìných
akcích, ale té umisovány zprávy o pøípravì budoucích kongresù, sympozií a semináøù: www.ecso.org.
Zpravodaj SISYFOS 4/2002

Zprávy, informace, nápady, návrhy
Aby dítì nebylo roztøesené
a slepice líp nesla
Malé dìti vylézají nebo vypadávají z lùek, pøecházejí
do postelí rodièù èi sourozencù, spí na zemi mimo tuto
zónu nebo jsou pøitisknuty v roztodivných polohách
na møíe postýlek, v noci sebou hází, dlouhé hodiny
pláèí a køièí, neklidnì spí, mají
noèní dìsy a èasto se probouzejí, projevuje se nechutenství,
nervozita a neklid
Takto, a jetì mnohem více a lépe, straí ve svém prospektu firma
Depolar neastníky, kteøí poøád jetì
váhají, a nekoupili si její pøístroj èi
tvar pro likvidaci kodlivých vlivù
a geoanomálií. Hned první vìta
v prospektu je perla, kterou si vychutnají nejen astrofyzici:
Profesor Lotz na Vysoké kole stavebnictví v Bierbachu tvrdí, e: ivotní prostøedí je vloeno do záøivého pole, tvoøeného záøením Zemì a kosmu, Slunce, Mìsíce,
hvìzdného a výkového záøení i mimogalaktického mikrovlnného záøení a zemského neutronového záøení.
Firma Depolar vyvinula také Depolarizátor  Depolar MK.
O nìm se v prospektu píe:
Bylo sestrojeno elektro-psychotronické zaøízení, depolarizátor
s názvem Depolar MK, který se
chová jako anténní jímaè energetického kladného vesmírného záøení a touto jímanou inergií mìní
pozitivnì rozloení záporných vyzaøování geopatogenních zón. Lidovì øeèeno, umí získat kladnou
léèivou energii z vesmíru, která se
moduluje na elektrickou frekvenci
a je rozvádìna po vech pospojených kovech do urèeného prostoru. Tato plusová energie stahuje zápornou patogenitu do
kovu, odkud je ji smìs energií (+) a (-) odvádìna vodièi do
zemì. Prostor se vyèistí a naopak po dvou hodinách se naplní
kladnou energií, která pùsobí velice pøíznivì na ivé organismy.

lesní vlak, a k výsmìchu  Proè chceme bulvár?
Titul knihy je totoný s názvem jednoho fejetonu, který
mapuje slovník dnení mládee. Tématicky by se dalo onìch
28 útvarù rozdìlit na texty mapující komerèní média, druhá
èást souzní s autorèiným skeptickým a panoptikálním vidìním
ezoterické scény. Zbylá tøetina je pestrá, obsahuje mimo jiné
pìt autobiografických povídek. Více ne polovina textù vyla
jako fejetony v titìných novinách nebo v elektronické verzi
na Neviditelném psu.
Kníka má 126 stran, její velkoobchodní cena je 78 korun,
a je za tuto èástku k dispozici u autorky. V knihkupectví stojí
od 120145 korun. Skeptici, kteøí jsou vzdáleni Praze a nenavtìvují pøednáky, kde bude kniha a do vyprodání ke
koupi, si o ni mohou napsat elektronicky: e-mail lano@centrum.cz nebo na fyzickou adresu: Vìra Nosková, U Studánky
18, Praha 7, 170 00.

Ukázka z knihy Je to hustý:
Drsná obrazovka
Ten den se mi v práci nedaøilo, a kdy jsem se doma
pøezula do pantoflí, mìla jsem jediné pøání. Zapomenout na
zaité, ocitnout se v jiném svìtì, nevnímat nejradìji ani sama
sebe. Mohla bych si pustit tøeba B moll od Èajkovského,
navrhuju si, jene by mi rozbouøil emoce, a tím by mì jedinì
dorazil. Mohla bych jít na procházku. Ale jsem ráda, e jsem
koneènì doma, ve svém doupìti, v hnízdì, kam za mnou
nikdo nepronikne. Lenoka rozevírá konejivou náruè. Zapadám do ní, a myslím hoøce na falenou kolegyni a na ikanující éfku. Sním o tom, e dám výpovìï, eru se. Naproti mnì
se èerná obrazovka televizoru. Vstanu a utøu ji prachovkou.
Její èerò je tajemná, vyzývavá. Copak tam dávají? zaberu
koneènì. Urèitì nìjakou blbost, øíkám si preventivnì. Koneènì podlehám a tisknu èervené tlaèítko na ovladaèi.
Na obrazovce se objevuje pìkný muský a odjiuje ruèní
granát, v tváøi výraz: vidím mamuta! Klik: Dalí tlaèitko mi
otevøe svìt, kde si dva chlapi otloukají hlavy o nábytek jak
kokosové oøechy. Klik. Brzdy skøípou a maèká se plech, auta
se obracejí na støechu a okamitì vybuchují  automobilová
honièka zloèincù. Klap: Koneènì trochu lidskýho slova: Ale já
tì miluju! øve mladík na vydìenou blondýnku. Co tak zhurta,
chlapèe? ptám se znepokojenì a hned se doèkám odpovìdi.
Krasavec pøistupuje k milované a ze árlivosti ji krtí. Neèekám na dokonání trestného èinu, a pøepínám.
Podmoøský svìt. Nala jsem co jsem hledala! Pøináím si
k televizi kávu a zatímco se mi v dui rozlévá radostné

Èlen pøedsednictva Sisyfos, matematik Èenìk Zlatník se
ocitl v prostoru obchodního domu Tesco na Národní tøídì
právì ve chvíli, kdy byl místním rozhlasem výrobek Depolar
propagován, nebo se zde prodává. Napsal vedení tohoto
podniku skeptické stanovisko k podvodnému výrobku.

Je to hustý
nová kniha Vìry Noskové
Je to hustý je lehce provokativní název kníky, kterou
napsala, a pøed koncem roku 2002 vydala vlastním nákladem
Vìra Nosková. Sarkastické a rozverné texty jsou postaveny na
slovní a situaèní komice, jejich humor osciluje od úsmìvu 
Smích pod enskými èely, pøes sebeironii  Døeváky klapal
Zpravodaj SISYFOS 4/2002
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oèekávání, z pravého dolního rohu obrazovky se vynoøuje
ralok, a úhlopøíènì proti nìmu klesá potápìè. Dochází k boji
na ivot a na smrt, zdá se, e to odnese noha.
Na dalím kanále je lední hokej. Chlapci jaksi suroví.
Pøepínám na kanál romantických telenovel. Tys mì zradila!
køièí Chuan, a Conchita bulí, máchá rukama a zalyká se:
odpus mi, odpus mi, jeíimarijá.
Co jste se vichni zbláznili - øíkám televizním hrdinùm
a tvùrcùm pøepjatých pøíbìhù nacucaných krví, emocemi a
sexem jak moøská houba a pøedstavuju si jejich odpovìï:
Milá paní, ivot vìtiny lidí jsou chudé na silné záitky, na
dramatické situace. Dodáváme vám je bezpeènì zarámované
obrazovkou. Uijete si øevu i vrad, honièek a katastrof,
stoupne vám opojnì adrenalín a pøitom vám osobnì nikdo
nezkøiví vlásek na hlavì.
Mají pravdu. Vdy já jsem napøíklad nevidìla v reálu víc
násilí ne poctivou èeskou facku, výprask bráchovi a synovi
na zadek, a vyøvávání opilcù s následnou strkanicí. Dvakrát
jsem drela slepici na palku, kdy jí babièka sekala hlavu.
Jednou jsem la po kolejích, a málem mì zajel vlak. Ale
vechno dobøe dopadlo. Ostatnì jen karohlíd  ignorant si
nevimne, e v naem poklidném koutì svìta dopadne, oveme
nikoli optikou slepic na palku, naprostá vìtina vìcí dobøe.
Patøím mezi skromné, kterým tyto neatraktivní násilnosti v bezprostøedním okolí staèí. Navíc je doplòují neveselé pøíbìhy,
psychická trápení a nemoci. To je velký náøez, ale není pro
obrazovku dost atraktivní.
Pøejídím jetì chvíli televizní kanály, a uvìdomuju si, e
kdy spatøím pistoli v ruce, výbuch, øev prchajících, hoøící
auta, pøeskoky ze støechy na støechu, nudím se a k otrávenosti.
Koneènì! Mám to! Na obrazovce poskakuje veverka a sbírá
oøíky. S napìtím ji sleduji, fandím, cítím s ní. Té práce
malých tlapek a drobného tìlíèka ne se zásobí dostateènì na
zimu! Nevinná, sladká televizní hrdinka! Poøad bohuel brzy
konèí, a pøebarvená reklama mi zaèala s pitvoøením nabízet
co nechci. Vzpomnìla jsem si, e veverky existují i v reálném
svìtì a vybìhla jsem z domu.
V blízké Stromovce tìkala jedna zrzka po kmeni akátu.
S údivem jsem zjistila, e vydává jemné prsní vrkání. Listy
stromù prosvìtlovaly ikmé paprsky, dlouhé stíny rafovaly
cesty, svìt byl skvostný, velký, voòavý a mìl hloubku a výku
o které se obrazovce ani nezdá. Toulala jsem se parkem a
do setmìní a napadaly mì laskavé mylenky. Doma jsem pak
pøes televizi pøehodila plachtu jako pøes mrtvého. Sama jsem
naopak oila. Nalila jsem si na poèest vlahého letního veèera
panáka a nakonec jsem si troufla i na B moll.

kurenci mají láznì velký problém nìjak vyènívat z davu. Klasické
masáe toti pro hosty
ztrácejí na pøitalivosti,
nebo u nemohou nièím pøekvapit. Naopak
bezdotykové masáe,
kladoucí velký dùraz na
vùnì a auru, pøitahují i
mladí generace, které
znovuobjevily meditaci a
vechny vìci nasáklé Východem. Dalím dùvodem, proè láznì pøicházejí s novými druhy kùr,
jsou peníze. A se to
pacientùm líbí, nebo
ne, terapie, která nevyaduje koleného odborníka, je pro provozovatele levnìjí (ne tak pro
zákazníky).
Je to velmi jednoduché, øíká Cynthia
Youngová øeditelka lázní Carmel-by-thea-Sea. Léèba zahrnuje kapání deseti druhù
horkého oleje na tìlo zákazníka, po èem místo standardní
masáe následuje horký zábal. Cena: 200 USD za 40 minut.
Skoro dvakrát tolik co klasická masá. Zákaznice Stacy Shawová
se ve svých oblíbených denních lázní pøihlásila na podobnou
kùru horkým olejem. Skonèila s popáleninami mezi oèima.
Tøicet minut procedury ayurvedic za 120 USD spoèívalo v tom,
e ji masér kapal horký olej na tøetí oko na èele. Nakonec
prosila o slitování.
Hosté Spa 500 v Little Silveru (New Jersey) si teï mohou
poleet v takzvaném Stroji èasu, zatímco se kolem nich rozsvìcuje a zhasíná na 1200 malinkých svìtýlek. Majitel lázní
tvrdí, e to povzbuzuje èervené krvinky a sniuje biologický
vìk. A bezdotyková masá aury v Canyon Ranchi má za cíl
vybalancovat energetické pole lidského tìla a zmírnit úzkost,
chronickou nadváhu a stres, tvrdí láznì.
Dalí populární záleitostí je Reiki. Ruce zkueného mistra se vznáejí nad vaím tìlem a pøenáejí léèivou energii
do problematických míst. Nedokáete, e to funguje, øíká
o svém záitku konzultantka z Mooresville. Platíte hlavnì za
náladu, kterou vám to navodí.

Láznì bez doteku

Karel Gott odpovídá na dotazy
redakce Lidových novin

Pøevzato z pøílohy
Hospodáøských novin Investice z 11. 12. 2002
Americké lázeòské komplexy zkouejí nový trik. Spirituální, východní styl minimalistických masáí.
Jak zaujmout? Vím východním.
K èemu bezdotyková léèba? V nesmírnì iroké konkurenci
mají láznì velký problém nìjak vyènívat z davu. Klasické
masáe toti pro hosty ztrácejí na pøitalivosti, nebo u
nemohou nièím pøekvapit. Naopak bezdotykové masáe, kladoucí velký dùraz na vùnì a auru, pøitahují i mladí generace, které znovuobjevily meditaci a vechny vìci nasáklé Východem. A navíc, jak øíkají zástupci lázní, spousta stresovaných
zákazníkù u je ochotna zaplatit tøeba jen za chvilku ticha
a klidu K èemu bezdotyková léèba? V nesmírnì iroké kon14

(výòatky z rozhovoru uveøejnìného
26. 10. 2002 v pøíloze LN, s. 17-18)
LN: Proè myslíte, e katastrof po svìtì stále pøibývá?
KG: Bylo by pohodlné vìøit, e za to lidstvo nemùe, ale
pravdìpodobnìjí je, e jsme si tyto katastrofy pøivolali sami.
Na naí planetì pøibývají geofyzikální anomálie, které zpùsobuje lidstvo. Ztenèování ozónové vrstvy, postupné zmìny
úhlu vychýlení zemské osy. Vibrace Zemì spojené s vibracemi ivých organismù se zvýila ze sedmi kmitù za vteøinu na
jedenáct. Zmìnilo se magnetické pole, co zpùsobilo napøíklad výbuchy vulkánù pod ledy a dolo k odtrení èásti
pokrývky Antarktidy o ploe tisíc kilometrù ètvereèních.
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LN: Ovem povodnì doprovázejí lidstvo od nepamìti.
KG: Jistì, ale dnes k tomu pøistupuje øada dalích vysvìtlení.
Nìkteøí myslitelé tvrdí, e na zemi existuje duchovní nerovnováha. Nae planeta se asi bude probouzet k novému ivotu a
materialistická filosofie mít ustoupí ve prospìch duchovního
být. Existují i názory, které tvrdí, e negativní mylenkové
impulsy lze roziøovat umìle. Ty nìkoho zasáhnou více, nìkoho ménì. A právì voda má v tomto smìru schopnost
pùsobit blahodárnì, èistí a odnáí nánosy hrubých vibrací.
Øíká se, e planeta je fyzicky zranìná, ale nejenom to, její
energie je oslabená i psychicky.
LN: Co se dá zpochybnit u pøírodní katastrofy?
KG: Stojí za povimnutí, e velmoci disponují ohromující
technikou, která je schopna svým vlivem ovládat fyzické procesy v pøírodì, tedy ovládat i poèasí.
LN: Jestli tomu dobøe rozumím, domníváte se, e nìkteré zmìny klimatu a poèasí jsou vyvolány umìle za
úèelem dalí manipulace s lidstvem?
KG: Ne, pouze si dávám do souvislostí nìkteré údaje. Napøíklad americký Projekt Alternativa 1 plánoval pomocí jaderných zaøízení vytvoøení otvorù ve stratosféøe, které by zpùsobily ochlazení a vyèitìní zemské atmosféry. Nebo vládní
projekt HAARP, co je základna na Aljace tøi sta kilometrù
od Anchorage, kde je umístìn doslova gigantický les antén,
zahrnující est set køíových dipólù a vysokofrekvenèních
vysílaèù, supervýkonných transmiterù. Tato zaøízení vysílají
energii, která mùe zpùsobovat zahøívání atmosféry a radikální zmìny poèasí, dokonce ho urèovat na týdny dopøedu. A
pøes ionosféru vysílat signály, které mohou ovlivnit psychiku
lidí. Dokáou na zemi zpùsobit vedra, sucha, zavalit ji mraky,
které ve vybraných lokalitách rozpoutají povodnì. Take budovatelský slogan poruèíme vìtru, deti u se naplnil, ale
pochopitelnì v té vyspìlejí èásti svìta.
LN: Uvaujete o tom, e psychika lidí je umìle ovlivòovaná v masovém mìøítku. Není to jenom efektní spekulace? Èemu by podle vás tyto praktiky slouily?
KG: Vdy to není vùbec nic nového. Ji za studené války
mìly obì strany k dispozici pièkovou techniku a praktiky,
jak udrovat poøádek, paralyzovat nepohodlné osoby, zinscenovat nepokoje, jak je potlaèit. Existuje øada zpùsobù - elektromagnetické vlnìní, hypnotická sugesce, drogy, implantování mikroèipù v bezvìdomí, genetické experimenty. A koneènì
i vymývání mozkù.

Skeptik Martin Bloch
napsal Karlovi Gottovi
Info@Gott.cz

Slovutný Mistøe,
kromì Vaeho zpìvu mì zaujalo té Vae prohláení v pøíloze Lidových novin ze dne 26. øíjna 2002:
Vibrace Zemì spojené s vibracemi ivých organizmù se zvýila ze sedmi kmitù za vteøinu na jedenáct. Vzhledem k závanosti tohoto tvrzení si Vás dovoluji poádat o sdìlení ze
kterých pramenù jste tyto informace èerpal. V pøípadì, e se
jedná o výsledky Vaich vlastních mìøení uveïte, prosím,
podrobnosti o mìøící metodì, abychom mohli mìøení co
nejpøesnìji zopakovat.
S pozdravem ing. Martin Bloch, CSc.
Fakulta elektrotechnická ÈVUT
(Tento dopis byl odeslán 1. 11. 2002 a dosud napjatì èekáme
odpovìï.)
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I dnením mocným
radí rasputinové
Pøevzato z Hospodáøských novin ze dne 11. 12.
Je to bioelektrický ochranný tít, co chrání
Cherie Blairovou pøed
záøením mobilního telefonu. A je to její manel, britský premiér, koho v rámci ceremonie
znovuzrození Cherie
nutí mazat se v mexické pyramidì bahnem
z dungle a skandovat
modlitky starých Mayù.
Takovým vìcem a èinùm
se Chaerie oddává díky
své poradkyni pro ivotní styl a bývalé modelce (nahoøe bez) Carole
Caplinové.
(Protoe jsou HN deník
sledující hlavnì ekonomiku a politiku, zbytek èlánku se zabývá finanèními aktivitami první dámy na hranici
zákona. Natìstí Británie je stále jetì zemí, kde se témìø nic
neututlá, a v ní je ostudné podvádìt. Je otázkou, jestli je
stejnì ostudné poslouchat novodovou rasputinovou, dámu
z polosvìta, a dìlat z manela komického indiána obaleného bahnem, a vzývajícího exotické bohy. (Pozn. editorky
V.N.)

Fejeton

Støihneme si pøevtìlení?
Vìra Nosková

Do televizního studia Sauna v budovì Primy mì odvedli
jako první, a pouèili mì, e tam budu jako jediná sedìt od
zaèátku do konce, abych vechno vidìla, slyela, zaila, a
mohla se k tomu skepticky vyjadøovat.
Zaøvala znìlka, a do studia vela starí paní v edých,
tesilových èasech. Její pøíbìh byl prostinký. Dvakrát se jí zdál
kostýmní historický sen, a ona si vzala do hlavy, e v tìch
snech navtívila nìkteré ze svých pøevtìlení. Moderátor na to
pøistoupil, a hráli pro sebe i pro diváky u obrazovek hru, e
o smysluplnosti a informaèní hodnotì tìch snù není pochyb.
Paní zaèala líèit jakousi verandu a schùdky, popisovala vydrolenost jednoho z nich, a moderátor se tváøil empaticky a
nadenì. Ubíhaly minuty, a vydrolenost onoho schùdku poøád jetì nebyla uspokojivì popsána. Stará paní se jednodue
dostala do blábolivé smyèky. Dalí reinkarnovaní stìí zakrývali nudu.
Paní ve fialovém mìla pøíbìhy svých minulých ivotù pochmurné, morbidní a zamotané. K víøe v reinkarnaci ji prý
pøimìl chlapík, s ním chodila na kuleèník. Jednou se mì
ptal na vztah mezi námi, a jsme náhle bydleli nìkde v Peru
a on zabíjel lidi, byl nájemnej vrah, a mnì se to nelíbilo, tak
jsem ho zabila, a mìsíc na to jsem zabila sama sebe, shrábla
do jedné vìty rabijácký, ale ponìkud nesrozumitelný pøíbìh.
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Jak se od praského kuleèníku ocitli ti dva v Peru, dáma
nevysvìtlila, ale budi, televizní èas je drahý, a vyaduje
zkratky, tìky a clipy.
Moderátora zajímal zpùsob sebevrady. Píchla jsem se
noem pod ebra, vysvìtlila fialová. S moderátorem se pak
dobrali následkù onoho bodnutí, dámì v tom místì obèas
píchá dodnes, ale prý jinak, ne klasicky.
Její synek se ostýchavì usmál, kdy koneènì pøila øada
na nìj. Ukázalo se, e adolescent na první pohled kypící
zdravím, má astma.
Zkouela jsem mu odauditovat astmatický záchvaty, zamlela pøevtìlovaèka. Audit je revize úètù, úèetnictví, uvìdomila jsem si. Nièemu jsem u nerozumnìla. Ale chlapec nám
vysvìtlil, e ho máti ponoøila do jednoho z minulých ivotù,
a on v nìm byl anglický baron, který se choval k poddaným
hezky. Soused mu prý závidìl vzkvétající panství, a tak ho
vyzval na souboj. Píchnul chlapce-barona pod ebra, a od té
doby má astma.
Matka se synkem ovem vzápìtí pøitvrdili. Pøiznali, e se
v minulých ivotech mockrát potkali, a li si vdy po krku. V
jednom pøípadì byl synek loupeivý rytíø, a svou budoucí
matku znásilnil.
Po této závané informaci se zaèali vichni delikátnì chichotat.
Hlavní je, e se v tomhle ivotì nedá nic z minula
zazlívat, liboval si chlapec. Mamka mi to nevyèítá, dodal
vdìènì, a podíval se kdysi znásilnìnou s èerstvì naskoèeným
rumìncem.
Freude, Freude! Vykøikla jsem v duchu. Omlouvám se ti za
mé, kdysi znaèné, pochybnosti o oidopovském komplexu.
Teï bys mìl radost!
Nakonec se ukázalo, e k fialové pøevtìlovaèce si chodí
lidi o pomoc, jak kostrbatì vyjádøila, ale jiní se jí zase bojí,
protoe má tyhle schopnosti.
Posedávala jsem neklidnì, vrtìla jsem nevìøícnì hlavou, a
skepticky se usmívala s nadìjí, e si toho vimne alespoò
kamera. To proto, e u ubìhla pùlhodina a nikdo se na mì
nepodíval, nikdo se mì na nic neptal, sedìla jsem tam jako
tvrdé y, plná hravých nápadù a nezvladatelných ironií, v
hlavì se mi tísnily prostoøeké poznámky a smích, ale jak je
ventilovat?
Vela dáma, která se nám, ne zaèalo natáèení, svìøila, e
je zamìstnankynì krematoria, a protoe prý je dobré médium,
pøedává od nebotíkù vzkazy pozùstalým. Pøed kamerou se
kupodivu o svém bizarním dobu nezmínila, ale rozvinula s
vedle sedícím manelem pøíbìhy minulých ivotù. Také tahle
dvojice se vradila, kdykoliv se potkala. V souèasném ivotì
si to jeden èas nedokázali odpustit, a tak se rozvedli, ale
médium po deseti letech iniciovalo odputìní a novou svatbu. Do panoptikálních rozhovorù vstupovaly dalí osoby. Do
øeèi jsem jim skoèit nemohla, protoe moderátor si k nim
vdy pøistrèil pøekocenou toudev, a zblízka je zpovídal, a
nahrával jim. Byl to vdy dùvìrný taneèek tìch dvou, ostatní
byli ze hry.
Co kdybych vstala, a normálnì odela, napadlo mì, kdy
tu se náhle ozval výkøik STOP! Honzo, takhle to dál nejde,
na co tu má paní Noskovou?! zavyèítala produkèní, která se
dosud schovávala za kamerami.
A tak jsem se dostala koneènì ke slovu. Jen jednou, krátce
a nedostateènì ve srovnání s tím, èím má mysl pøetékala.
Od té doby ale potkávám spøíznìnce, kteøí mi v obchodech, v kanceláøích, èi na ulici øíkají: To jste jim to nandala!
Jetì e jste tam byla - u jsem si myslel, e se vichni
zbláznili! Co to bylo za lidi? Jak mùou z obrazovky øíkat
takové voloviny? Je mi od té doby veseleji. Vidím, e i tak
zvaní lidé z ulice mají dost rozumu, a e skeptik vude
bratry má. Nejsme sami, vìøte mi.
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Pøednáky cyklu Vìda kontra iracionalita:

Konají se tradiènì v budovì Akademie vìd na Národní tøídì
v Praze, a to v místnosti 206 od 17 hod.. Po pøednákách
následuje diskuze.
16. 1. 2003 - Historická fakta o Starém Egyptì  egyptoloka Mgr. Hana Vymazalová; Racionalita antického Øecka
 RNDr. Peter Zamarovský, CSc.
20. 2. 2003 - Program genových terapií naráí na iracionální obavy  prof. Jiøí Paleèek + RNDr. Jan Kováø
20. 3. 2003 - Nezastupitelnost Akademie vìd, problémy a
úspìchy èeské vìdy  Doc. Helena Illnerová, pøedsedkynì
AV ÈR; Problematika financování èeské vìdy  prof. Jan
Syka
17. 4. 2003 - Jak pracuje zdravý a nemocný mozek
s informacemi  MUDr. Jiøí Horáèek
Potøeba mýtù a rituálù
15. 5. 2003 - Pøitalivost víry v reinkarnaci a záitek
blízkosti smrti  Vìra Nosková
Druhá pøednáka na pøíbuzné téma zatím neupøesnìna

Zpráva od naeho èlena, televizního redaktora
Vladimíra Kunze:

Od 2. ledna 2003 se popularizaèní poøad Vìdník mìní na
Popularis a týdeník (!) Bude k vidìní kadý ètvrtek v 17,30
na ÈT 2. Budeme se snait pøináet a uvádìt na pravou míru
i kontroverzní témata z oblasti pavìdy  jde napøíklad o tak
zvanou volnou energii, kvantový motor, apod..
Oznámení pøedsedkynì Vìry Noskové: Protoe nae
obèanské sdruení nemá své prostory nebo kanceláø,
budu se setkávat s èleny klubu - zájemci o osobní kontakt kadé druhé pondìlí v mìsíci od 17.30  19.30
hod. (10. února, 10. bøezna, 7. Dubna, 12. kvìtna )
v restauraci Královská obora, v ulici Nad Královskou oborou
èp. 31. Nejblií tramvajová zastávka je Letenské námìstí,
pøes jezdí tramvaje èíslo: 1, 25, 26 a 8. Restaurace je
v ulici pøiléhající Stromovce.
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