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�arlatáni dnes dovedou funkci svých nefunkèních výrobkù
�dolo�it� tolika rádoby vìdeckými argumenty a zaobalit je do
takové verbální pseudovìdecké aureoly, �e èasto ani vzdìlaní
lidé nejsou schopni poznat skuteènou povahu výrobku nebo
�alternativního� zpùsobu léèby. Pøed takovým problémem stojí
èasto i soudci, kteøí mají øe�it spory mezi podvodníky a jejich
kritiky a posuzovat projekty typu perpetuum mobile, úèinnost
nového léku nebo odhalit fale�nou reklamu na takové výrobky.
V USA doporuèil v r. 1993 Nejvy��í soud federálním soudcùm,
aby v takových pøípadech vytvoøili komisi nestranných vìdcù,
expertù, která by mìla právo odmítnout nevìdecké, podvodné
doklady a nepøipustit pøedlo�ení takového svìdectví u soudu.
Tato praxe se v záva�nìj�ích pøípadech pou�ívá a osvìdèila se.
Nelze ji ale pou�ít v�dy, a proto Robert L. Park, americký fyzik,
navrhuje jednodu��í a snadný postup, jak rychle a se znaènou
pøesností odli�it racionální návrh od pseudovìdeckého, ani� by
bylo nutné pravdivost tvrzení nebo úèinnost pøístroje vìcnì a
také pracnì zkoumat. Pseudovìdecký �objev� je obvykle
charakterizován sedmi typickými znaky:

1. Objev je okam�itì ohlá�en a propagován v médiích.
Jinak je tomu ve vìdì. Její renomé a integrita spoèívají v samo-
zøejmé ochotì vìdcù pøedlo�it nové my�lenky a nálezy vìdecké
komunitì ke kritice a ovìøení. I kdy� neexistují rigidní pravidla,
jak postupovat, je bì�nou praxí, �e nové my�lenky a výsledky
jsou pøedneseny na vìdeckých konferencích a uveøejnìny v aka-
demických èasopisech. Veøejnost se dozvídá o zále�itosti teprve
poté, co èást vìdecké obce ji� má urèitý názor na platnost
a význam nového objevu. Pokus obejít vìdeckou komunitu
a o objevu informovat nejdøíve média naznaèuje, �e �objev�
nemá nadìji projít úspì�nì kolegiální kritikou. (Typickým
pøípadem u nás je devitalizaèní technika.)

2. Autor oznámí, �e úøady (státní instituce, stát) se sna�í
objev utajit (potlaèit, zakázat). Autor tvrdí, �e objev má
revoluèní význam a �e mù�e naru�it mocenskou rovnováhu ve
spoleènosti a �e je hrozbou pro zájmy mocné vládnoucí tøídy.
Takové objevy jsou proto údajnì mocensky potlaèovány jak
�oficiálním vìdeckým spoleèenstvím�, tak v rámci �ir�í konspi-
race i prùmyslem a vládou. (Homeopati z takových snah obviòují
farmaceutické firmy.)

3. Úèinnost nového pøístroje nebo preparátu je v�dy za
hranicí mo�nosti detekce. Ka�dé vìdecké mìøení je sice nutnì
spojeno s urèitým �umem a statistickou fluktuací, ale problém
�umu lze odstranit nebo omezit zlep�ením detekèní schopnosti
pøístroje a mìøením z vìt�í blízkosti. Jestli�e pomìr velikosti
signálu a �umu nelze z praktických, ale ani z principiálních
dùvodù zmìnit, pak efekt s nejvìt�í pravdìpodobností není

reálný a nejde o zále�itost vìdeckého charakteru. (Zcela ana-
logickou situaci pøedstavuje výsledek metaanalýz úèinnosti
metod alternativní medicíny. Napø. pøi statistickém hodnocení
úèinnosti homeopatik bylo opakovanì dokázáno, �e èím lep�í
je technická úroveò a pøesnost experimentù (velikost skupiny,
randomizace, zaslepení atd.), tím ni��í je pravdìpodobnost úèin-
nosti homeopatika. Toto je pova�ováno za zásadní argument pro
názor, �e homeopatika nemají vlastní úèinnost.)

4. Dokladem úèinnosti je individuální pozorování, kazu-
istika. Snad vùbec nejvìt�ím objevem moderní medicínské vìdy
je randomizovaný dvojitì zaslepený pokus. Tímto zpùsobem se
mù�eme dozvìdìt s jistotou, co je a co není úèinné. Jestli�e se
nìèemu významnému medicína nauèila v posledním století, tak
je to právì nedùvìøe v individuální, subjektivní �doklad� (anec-
dotal evidence). Individuální tvrzení mají silnou emocionální
slo�ku a jsou pøíèinou udr�ování povìr. (V médiích, zejména
v televizi, se operuje zásadnì jen kazuistikami.)

5. Tvrdí se, �e my�lenka musí být správná a úèinnost
metody prokázána, kdy� se udr�ela po celá staletí! (Typické
pro akupunkturu a homeopatii.) Pro vìdu v�ak není dùkazem
dlouhé trvání nìèeho. Jakmile jsou dostupné nové informace, a�
u� je pøinesou nové teoretické analýzy nebo dokonalej�í
experimenty, uèebnice se pøepisují, stará data zahazují. Vìda se
stále aktualizuje, nehledí zpìt. Mezi lidmi ov�em stále �ije mýtus,
�e na�i pøedchùdci u� pøed staletími a tisíciletími uèinili zázraèné
objevy, které vìda dosud není schopna pochopit. Zastánci tako-
vých metod také èasto tvrdí, �e i kdy� vìda nedoká�e vysvìtlit,
proè metoda funguje, je podstatnìj�í skuteènost, �e metoda
funguje. Toto tvrzení má ov�em jednu vá�nou chybu, chybí toti�
objektivní doklad udávané úèinnosti.

6. Významný objev nebyl uskuteènìn ve velké známé
laboratoøi, ale neznámým, izolovaným vìdcem. Skuteèností
ale je, �e vìt�ina vìdeckých objevù je výsledkem intenzivního
výzkumu velkého poètu vìdcù a jejich skupin, spolupracujících
v urèité oblasti. Vìdci se také aktivnì zapojují do otevøené vý-
mìny vìdeckých ideí i výsledkù, které prezentují na vìdeckých
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dùkazy. Proto se vy�aduje, aby pøedlo�ený objev byl v souladu
s �pøírodními�, bezpeènì ovìøenými zákony. Jestli�e je k vý-
kladu úèinnosti objevu nutné mìnit fyzikální nebo biologické
zákony, nebo dokonce navrhnout existenci zákonù jiných, pak
mù�eme s jistotou pøedkládané tvrzení nebo objev odmítnout.
(Úèinnost vìt�iny metod alternativní medicíny je vysvìtlována
existencí dosud neznámé, vìt�inou duchovní síly: èchi, dynamis,
prána, mana, psí, orgonská energie, biomagnetismus, zemní
záøení atd.)

http://www.bobpark.com
Pøelo�il, zkrátil a poznámkami opatøil Jiøí Heøt.

konferencích, sympoziích a v presti�ním vìdeckých èasopisech.
Obraz geniálního vìdce, který pracuje sám vskrytu ve své sou-
kromé laboratoøi a který dospìje k revoluènímu vìdeckému
objevu, patøí do holywoodských hororových filmù. Èasto se sice
takový vìdec zjevuje v médiích, ale jen jako rychle hasnoucí
bludièka. (Pøevá�ná vìt�ina metod alternativní medicíny byla
vymy�lena jednotlivcem � Hahnemann, Voll, Nogier, Oshawa,
von Peczely, Silva, Gróf atd.)

7. Nová, neuvìøitelná pozorování a revoluèní objevy jsou
vysvìtlovány existencí dosud nepoznaných, nových pøírod-
ních zákonù. Mimoøádná tvrzení vy�adují mimoøádnì silné

ZE SVÌTA SKEPTIKÙ

Úspìch doc. V. Mornsteina � gratulujeme
V posledním èísle presti�ního skeptického èasopisu Skeptical
Inquirer byl publikován rozsáhlý èlánek významného èlena na-
�eho klubu, vedoucího brnìnské odboèky SISYFA, doc. Vojtìcha
Mornsteina. Je to úspìch zcela mimoøádný nejen proto, �e jde
o presti�ní èasopis, kde v�echny èlánky procházejí pøísným
recenzním øízením, ale zejména proto, �e se doc. Mornstein
jako první èeský skeptik zaøadil mezi pøední svìtové skeptiky.
Je to dal�í signál, �e se SISYFOS stává respektovaným èlenem
skeptické obce. Prvním úspìchem bylo povìøení na�eho klubu
uspoøádat v r. 2001 Evropský kongres skeptikù, dal�ím zvolení
dr. Jiøího Grygara èlenem vedení ECSO, Evropské rady skep-
tických organizací, ocenìno bylo v ECSO také vydávání na�ich
publikací.

Práce doc. Mornsteina nese titul Alternative Medicina and
Pseudoscience � Comments of a Biophysicist a je podstatnì roz-
�íøeným znìním jeho pøedná�ky na evropském kongresu. Kromì
obecných výhrad k úèinnosti metod AM a zneu�ívání vìdeckých
fyzikálních termínù vyvrací hlavní principy homeopatie, aku-
punktury, paranormálního léèení i sporných léèivých diet. Gratu-
lujeme a tì�íme se na dal�í èlánky doc. Mornsteina, charakteri-
zované vìdeckou pøesností a pøitom barvitým stylem, a zejména
na druhé vydání jeho úspì�né publikace �Utopený Archimedes�,
které pøipravujeme.

Komise ECSO pro AM
Evropská rada skeptických organizací (ECSO) se rozhodla zvý�it
koordinaci svých akcí vytvoøením pracovních skupin, které by
se vìnovaly urèitým paranormálním oblastem. První takovou
skupinou je skupina pro zkoumání alternativní medicíny. Jejím
pøedsedou je prof. Dr. Willem Betz ze Svobodné University
v Bruselu, který má významnou poradní funkci v Evropské
komisi v Bruselu a byl také vedoucím èinitelem speciálního
Výboru pro nekonvenèní medicínu pøi Evropské komisi. Výbor
pod jeho vedením vypracoval významný dokument o AM, který
formuloval doporuèení v legislativní oblasti pro orgány EU.

Èleny novì vzniklé pracovní skupiny je dnes 10 skeptikù-
lékaøù z deseti èlenských zemí ECSO. Z na�í republiky je èlenem
této skupiny prof. J. Heøt. Jedním z jejích úkolù má být analýza
roz�íøení jednotlivých metod AM v Evropì. V souèasné dobì
jsou soustøeïovány informace o roz-
�íøení a legálním statusu chiropraxe
a osteopatie. Ze zpráv èlenù komise
vyplývá, �e snad v ka�dé zemi je roz-
�íøení tìchto metod i jejich legislativní
o�etøení jiné. Velice roz�íøené jsou tyto

metody ve Francii, kde byly zákonem v r. 2002 schváleny.
V Anglii jsou povoleny a akceptovány vìt�inou lékaøské
veøejnosti. Ve �védsku dokonce pøedstavují nejroz�íøenìj�í
metodu AM a nejsou u� témìø pova�ovány za �alternativní�.
V Belgii nejsou povoleny, jsou tedy ilegální, ale ojedinìle se
pøesto praktikují. Zakázány jsou napø v Itálii, �panìlsku, na
Ukrajinì a v Grónsku. Výjimkou je snad jen ÈR, kde jsou tyto
metody prakticky neznámé a legislativa o AM neexistuje.
Propláceny sociálním poji�tìním jsou chiropraktické výkony
v Dánsku, Finsku, Norsku, privátními poji��ovnami v Belgii,
Británii, obojím typem poji��oven v Nìmecku a �výcarsku,
nepropláceny na Ukrajinì a v Grónsku. Závìr: nejednotnost,
tendence k legalizaci. Metody zøejmì le�í na hranici alternativní
a vìdecké medicíny.

Skeptici, politika a GWUP
�Ve shodì s posláním a cíli spoleènost odmítá zasahovat do
oblasti nábo�enské� a politické.� Tak zní 7. bod Stanov spo-
leènosti SISYFOS. Jen�e v�echna pøedsevzetí jsou jen branou
do pekel a kdy� ïábla vyhodí� dveømi, vrátí se oknem. Tak ani
prof. Kurzovi a vedení svìtové organizace skeptikù CSICOP
nezbylo nic jiného ne� vzdát se alibistické my�lenky, která se
i nám zdála správnou, a v poslední dobì se vìnují analýze vztahu
mezi nábo�enstvím a skepticismem. Dvì nedávná èísla èasopisu
Skeptical Inquirer se tímto tématem v�estrannì a velice kulti-
vovanì zabývala. Nábo�enská víra a vìdecký pohled se sice na-
vzájem míjejí, podle Kurtze mohou být dokonce kompatibilní,
ale na hranici obou sfér jsou tøecí plochy, tøeba kreacionismus.
A ten se s na�ím pohledem nesluèuje.

Stejné je to s politikou. Snad ka�dé veøejné, sporné téma se
stává politikem, a proto politika sama zasahuje i do námi tak
peèlivì o�etøovaného paranormálního svìta. Vidìli jsme to v mi-
nulém roce pøi pøípravì Zákona o zdravotní péèi, kdy ve vìci
legislativního pøístupu k léèitelství stály proti sobì dva proti-
chùdné politické koncepty, paternalistický a liberální, ka�dý
z nich zastávaný jinou z obou dominujících politických stran.
A co máme dìlat, kdy� je politik astrologem nebo urinotera-
peutem? Má mít u nás imunitu?

I kdy� ve skeptickém svìtì politické názory na�ich èlenù
nevnímáme a i kdy� budeme stát nadále mimo støety politických
názorù a ideologií, konkrétní problémy nás zaskoèí a alespoò
jednou nohou do politického svìta vstoupíme. Nìmecká skep-
tická organizace GWUP proto vztahu mezi paravìdami, resp.
skepticismem a politikou vìnovala hlavní téma své 12. konfe-
rence v kvìtnu 2002. A Skeptical Inquirer, 6/2002, uveøejnil
zprávu o Madonì z Medjugorje pod názvem: Zpolitizování
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Panny Marie, o které informujeme na
jiném místì.
     Nejvýznamnìj�ím na sjezdu GWUP
byl referát pøedsedy A. Sarmy, podle

nìj� stále existují silné politické síly, nedùvìøující vìdì, které
chtìjí kolo vývoje otoèit zpìt. Uvedl tøi pøíklady. Prvním je u�
klasická snaha zavést do �kol v USA kreacionistickou výuku
místo výuky evoluce. Zdá se, �e je tato snaha podporována z tìch
nejvy��ích míst. Sám G.W.Bush prohlásil: �Dìti ve �kolách by
se mìly uèit o v�ech teoriích vzniku svìta.� Mluvèí Bílého domu
M. Tuckerová dodala, �e výbìr látky sice zále�í na místních
�kolských autoritách, ale �e Bush svým výrokem mínil, aby se
vyuèovala jak evoluce, tak Stvoøení. V mnoha amerických
�kolských pøíruèkách je to tak u� formulováno. Je zøejmé, �e
zabránit takovému vývoji mù�e jen silná fronta kritických vìdcù.

Druhým pøíkladem je Indie, kde se sna�í religiózní fanatici
pøepisovat uèebnice a zavést do �kol védskou matematiku a astro-
logii. I historie má být pøepsána a pøizpùsobena nové hinduistické
ideologii, Kindutvì.

Tøetím je pøíklad z Evropy. V Nìmecku byla zákonem uzná-
na homeopatie a anthroposofická medicína za �Zvlá�tní léèebné
smìry�, co� v podstatì znamená legalizaci pseudovìdy. Zdá se,
�e po �Fyzice Tøetí Øí�e� vznikne �Nìmecká Medicína�. Politici
podléhají tlaku léèitelské lobby a vzdávají se ochrany spotøebi-
telù. Nový �pozitivní seznam� medikamentù, které proplácí
poji��ovny, dosud obsahoval jen léky úèinné, ale homeopaté
prosadili, �e byla k soupisu pøipojena druhá, �zvlá�tní� èást,
obsahující preparáty patøící do oblasti alternativní medicíny.
Dùkaz úèinnosti se nevy�aduje, aèkoli na tom by mìli i politici
trvat.

Podle Sarmy nezbude, ne� aby skeptici více sledovali a sna-
�ili se korigovat názory a èinnost politikù.

Vedle dal�ích referátù na toto téma byl nespornì zajímavý
i pøíspìvek lékárníka Dr. G.Huesmanna o �zázraèných� potra-
vinových doplòcích, o jejich neúèinnosti a klamavých reklamách
na nì. Místo na�ich Bludných Balvanù vymyslil jinou cenu:
V hlavní výkladní skøíni své lékárny vystavoval v�dy �nejúspì�-
nìj�í� lék mìsíce s velkým záøícím nápisem �Scheiss des Mo-
nats� � radìji nepøekládám. Setkalo se to s obrovským efektem,
toti� spoustou následných stí�ností ze strany výrobcù. Bohu�el
prohrál, proto�e podle soudu jsou výrobci a lékárník v konku-
renèním vztahu, a v tomto pøípadì je kritika partnera nezákonná.

A je�tì mne z referátù na volné téma zaujalo sdìlení fyzika
Prof. Dr. M. Lambecka, který doporuèil, jak nejlépe argumento-
vat pøi vyvracení paravìdy pomocí fyziky. Není dobré tvrdit,
jak se teï èasto dìje: �Fenomén, který popisujete, odporuje v�em
zákonùm fyziky a existenci jen ètyø základních sil.� Taková
argumentace je vnímána jako pøíli� dogmatická a tlumí dal�í
vìcnou diskusi. Druhou variantu také neschvaluje: �Kdyby Vá�
názor platil, pak by dne�ní fyzika, chemie atd. nebo jejich
podstatné èásti byly zcela chybné.� To se toti� tì�ko dokazuje
a skoro se tím soupeøi ustupuje. Daleko lep�í je vyjít mu vstøíc:
�Máte pravdu, dne�ní fyzika nìco takového je�tì nezná. Je zøejmì
neúplná a bylo by velice záslu�né, kdyby se tato mezera vyplnila.
Vylo�te nám to blí�e a publikujte to.� Ve vá�nìj�í èásti svého
referátu dolo�il, �e k výkladu paranormálních fenoménù, tøeba
principù biotroniky nebo Vollovy elektroakupunktury známé
fyzikální síly skuteènì nestaèí, u� proto, �e by informace musely
pøekonávat prázdný prostor. Bylo by nutné objevit zcela novou,
zatím nepøedstavitelnou sílu. Sláva a Nobelova cena by objevi-
tele jistì neminula.

Zemøel významný skeptik W.C.McCrone
V minulém roce zemøel W. C. McCrone, svìtovì známý vìdec,
který se kromì pionýrské vìdecké práce v oblasti mikroskopie
a mikroanalýzy anga�oval v øe�ení øady paranormálních problé-
mù. Pùsobil na øadì amerických univerzit, zalo�il nìkolik vý-
zkumných spoleèností, èasopis The Microscope a vydal rozsáhlé
dílo The Particle Atlas. Podaøilo se mu analýzou nìkolika
Beethovenových vlasù dokázat, �e zemøel na otravu olovem.
Naopak vylouèil, �e Napoleon byl otráven arsenikem, jak pøed-
pokládala jedna teorie. Na slavné mapì Vinlandu, která mìla
dokazovat, �e Leif Ericson nav�tívil Ameriku o pìt století døíve
ne� Kolumbus, na�el stopy pigmentu anatáza, který byl synte-
tizován teprve kolem r.1920. Jeho znalostí a technik vyu�ívaly
také svìtové obrazové galerie k posuzování pravosti obrazù. Ve
skeptickém svìtì se stal ale známým pøedev�ím analýzou
Turinského plátna. Dokázal, �e èervený okr a rumìlka a rovnì�
pojidlo temperové barvy odpovídaly údajùm malíøù 14. století
o pou�ívání tìchto slo�ek v jejich
dobì. Obhájci pravosti plátna ho
hrubì napadali, ale plnì byl reha-
bilitován v r. 1988, kdy radiokar-
bonové datování prokázalo, �e
plátno bylo vyrobeno mezi léty
1260 a 1390.

Hugo Gernsback, skeptický køi�ák
Obranu proti paranormalitì a pseudovìdì vzala dnes do svých
rukou svìtová organizace skeptikù, CSICOP, spoleènost
odborníkù, vìdcù, filozofù, eskamotérù. Sdru�ujeme se, infor-
mujeme se a navzájem se podpíráme. Je témìø neuvìøitelné, �e
na tak �iroké a nebezpeèné frontì dokázal se stejným soupeøi,
jako my dnes, a témìø stejnými metodami úspì�nì bojovat osa-
mocený jedinec u� ve 20. a 30. letech 20. století. Byl to Hugo
Gernsback. Narodil se r.1884 v Lucembursku a jako mladík
emigroval do USA. Záhy se stal úspì�ným nakladatelem a vy-
davatelem desítek èasopisù, zamìøených na popularizaci vìdy,
zejména na elektrotechniku. Po Modern Electric následoval
Electrical Experimenter a pak slavný Science and Invention.
Vìøil, �e skvìlou cestou k popularizaci vìdeckých poznatkù je
science fiction. Témìø do ka�dého èísla svých èasopisù zaøazoval
takové texty, zèásti je i sám psal. Pozdìji pro nì zalo�il
samostatný, velice oblíbený èasopis Amazing Stories. Ostøe
a ironicky vystupoval proti astrologii, léèitelským �arlatánùm,
spiritismu i vynálezcùm perpetua mobile. Tak jako Randi dnes,
i on vypsal odmìnu, v tehdy obrovské vý�i 6000 dolarù pro
astrologa, který pøesnì pøedpoví, popí�e a datuje tøi významné
svìtové události v nejbli��ích letech nebo který pro tøi osoby,
o nich� bude znát jen iniciály a datum narození, vypracuje pøesný
horoskop. Stejná odmìna èekala toho, kde pøedlo�í fungující
perpetuum mobile. Byly tisíce zájemcù, nikdo neuspìl. Podaøilo
se mu zdiskreditovat léèivou �skøíòku� slavného Abramse,
Rogersùv �neurofotometr�, léèivý magnetický opasek �Ionaco�
pøipomínající obruèe pro pulzní magnetickou terapii, zveøejòoval
èlánky napravených spiritistù-eskamotérù, kteøí prozrazovali
triky a podvodné techniky spiritistù. V r. 1927 také elegantnì
ukázal, jak lehkovìrní jsou lidé. V Sockalovì stylu oznámil ve-
øejnosti vynález �Koncentrátoru�, pøístroje, který ru�il gravitaci,
a doprovodil èlánek detailním pseudovìdeckým popisem
a pøíslu�nou masivní reklamou. Krystaly vlo�ené do pøístroje
ztrácely svou váhu. Tisíce lidí naletìly. V následujícím èísle
pøinesl Science and Invention �opravu� s poukazem na nesmysly
pùvodního popisu, které mìly být ka�dému zøejmé na první
pohled.
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Dnes se Gernsback obrací v hrobì. Èasopis Poptronics,
vydávaný jím zalo�eným nakladatelstvím Gernsback Publica-
tions, uveøejnil nìkolikastránkový èlánek o velkých egyptských

NADPØIROZENÉ SCHOPNOSTI ZVÍØAT

pyramidách, které mìly být podle autora textu ve skuteènosti
obrovskými vysílaèi.

Velice roz�íøená je víra, �e nìkterá zvíøata mají nadpøirozené
schopnosti nebo mo�nost mimosmyslového vnímání, které má
být zprostøedkováno dosud neznámou silou �psí�. Dokladem
mají být mimosmyslové vztahy mezi èlovìkem a zvíøetem
i mezi zvíøaty navzájem... Biotronik prý doká�e vyléèit zvíøe
pøedáním energie, pes pozná telepaticky, co právì dìlá jeho pán.
Zvíøátka pøece nemohou podvádìt a nìco pøedstírat. Skeptici
v�ak ani takovéto jasné dùkazy nejsou ochotni akceptovat,
jak svìdèí èlánek Joe Nickella v èasopise Skeptical Inquirer, 6/
2002.

V minulých stoletích se proslavilo nìkolik zázraèných zvíøat,
ve Francii �Mluvící kùò� Maroko, v Londýnì �Inteligentní
husa� a �Zázraèné prase�. Zvíøata umìla mluvit, poèítat, èíst
my�lenky. V r. 1904 byl jeden takový pøípad podrobnì zkoumán.
�lo o nìmeckého konì zvaného �Der kluge Hans�. Umìl prý
poèítat lépe ne� ètrnáctileté dítì, a dokonce i øada uèencù vìøila
v jeho schopnosti. Vìc vysvìtlil teprve psycholog Oskar Pfungst.
Hans reagoval na nevìdomé pohyby jeho trenéra. Kdy� se trenér
naklonil, aby lépe vidìl na kopyto, kterým Hans udával výsledek
výpoètu, Hans kopl. A kdy� se trenér po posledním správném
kopnutí s úlevou narovnal, Hans pøestal poèítat. �e je tomu
skuteènì tak, dokázal psycholog elegantnì. Pozval 25 osob, kteøí
se konì na souèet dvou malých èísel dotazovali, ani� by znali
klíè k pøedání informace koni. Pøesto kùò poèítal ve 23 pøípadech
správnì. Fotodokumentace ukázala, �e se v�ichni tazatelé zcela
automaticky lehce naklánìli a narovnávali, stejnì jako to èinil
zcela nevìdomky trenér konì.

Vìt�inou se ov�em prokázal podvod. Jednomu naletìl slavný
parapsycholog Dr. J. B. Rhine, pùvodce termínu ESP (extrasen-
sory perception), kdy� uvìøil v matematické schopnosti konì
�Lady Wonder�, a vá�nì, vìdecky je ve své laboratoøi v r. 1970
zkoumal. Kùò byl schopen odpovídat správnì na otázky i uhád-
nout jméno tazatele. Odpovídal tak, �e nosem a pomocí pák
oznaèoval postupnì písmena abecedy. Tentokrát záhadu rozlu�til
eskamotér M.Christopher, kdy� se majitelce konì pøedstavil jako
Mr. Banks. Na otázku, jaké je jeho pøíjmení, pak kùò odpovìdìl:
Banks. Reagoval na nepatrné mimické signály své majitelky.
Také to, jak kùò pozná, které písmeno eskamotér pí�e,
se vyjasnilo. Staèilo, aby pøi psaní písmena B psal na papír jen

svislou èáru a dva oblouèky kreslil jen do vzduchu. Kdy� kresbu
pøedlo�il kobylce, místo I èetla B. Byl to podvod, ale je alespoò
dokladem, stejnì jako pøípad Chytrého Hanse, zcela mimoøádné
schopnosti koní reagovat pøesnì na mikropohyby trenéra.

Slavný byl také pøípad kouzelníka Signore Antonio Blitze,
kterému dovedl na jeho dotazy odpovídat kterýkoli kùò lidskou
øeèí. Nejvíce vydìsil Blitz diváky, kdy� se jednou na trhu ptal
na poèasí chcíplé makrely a ta mu odpovìdìla rovnì�. Bøicho-
mluvectví je dal�ím vysvìtlením schopnosti zvíøat mluvit.

Roz�íøená je i víra, �e zvíøata, zejména psi, jsou schopna
pøedvídat pøírodní katastrofy, erupce vulkánù, cyklony. Vysvìtle-
ním je vìt�í ostrost jejich smyslù. Reagují na podnìty, které
jsou mimo hranice percepèní schopnosti lidí, napø. na zmìny
tlaku vzduchu, jemné chvìní pùdy apod.

Pes má být také schopen vytu�it zámìry pána, pozná napø.
kdy se pùjde na procházku nebo na lov. Nejpravdìpodobnìj�í
je, �e pes reaguje na pøípravné chování svého pána. Naproti tomu
schopnost pøedvídat ochoøení pána nebo domácí tragédii vy-
svìtluje plnì selektivní pamì� pána. Atypicky se pes choval jistì
mnohokrát, ale pán si je vybaví zpìtnì právì jen v pøípadì takové
mimoøádné události.

Speciální testy, kterými chtìli parapsychologové dokázat
u zvíøat existenci síly �psí�, selhaly. V r. 1997 sice rakouská
televize na podnìt Ruperta Sheldrakea provedla experiment, ve
kterém pes údajnì poznal, kdy se jeho paní vypravila z náv�tìvy
k domovu. Následné ètyøi kontrolní experimenty v�ak tuto mo�-
nost nepotvrdily a jejich autoøi (Wiseman a kol.) prokázali omyl
rakouské televize.

Záhadnou se také zdá schopnost nìkterých senzibilù roz-
poznat nemoc nebo du�evní stav, emoce zvíøete. Slavná je tím
napø. Sonya Fitzpatrick, hvìzda poøadu �The Pet Psychics�
v televizním kanálu Planet Channel, pøijímaném i v ÈR. Joe
Nickel zjistil, �e Sonya pøesvìdèuje posluchaèe o svých a zví-
øecích paranormálních schopnostech pomocí jednoduché
klasické metody. Informace o psím miláèkovi získává nikoli od
nìho, ale od majitele pomocí tzv. �cold reading�, nepøímého
ètení my�lenek, které pou�ívají vì�tkynì, kartáøky a astrologové.
K bì�ným technikám patøí 1. tvrdit vìc samozøejmou (Sonya
uhodne, kterého psa z nìkolika si holèièka vybrala � byl toti�
nejpøítulnìj�í, 2. øíká jen vìci zcela bezpeèné (proè pes �tìká,
vysvìtlí tím, �e chce jít ven), 3. odpovídá otázkou (nebyl náho-
dou v bytì nìkdo cizí? Byl-li, je to chápáno jako uhodnutí),
4. poskytne zcela obecnou informaci, kterou si majitel psa pøizpù-
sobí a vztáhne na sebe (Sonya prohlásí: Nemocné zvíøe za�ilo
nìjakou nepøíjemnost. Majitel si v�dy na nìco vzpomene � jde
o tzv. Barnumùv efekt), 5. pøedává poselství psu (majitel vìøí,
�e kdy� Sonya umí pøijmout zprávu od psa, �e mu informaci
mù�e také mimosmyslovì dodat. Staèí, kdy� Sonya chvíli mlèí
a koncentruje se, aby majitel uvìøil, �e jeho vzkaz byl jeho
miláèkovi pøedán).

Jinou známou osobností v tomto svìtì je Christa Carl, která
nabízí vlastníkùm ztracených psù a koèek, �e je psychotronicky
vyhledá a po�le k majiteli. Pokud se koèka vrátí, je to zásluha
paní Christy, kdy� se nevrátí, vysvìtlí Christa, �e koèce se doma
nelíbilo a vrátit se nehodlá. �Respektuji pøání zvíøete,� øíká
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Christa Carl. Metoda funguje, paní Christa nemá o zákazníky,
pozornost médií ani o finance nouzi.

Lidé èasto svá zvíøátka milují natolik, �e je chápou jako
èleny rodiny a tì�ce sná�ejí jejich ztrátu. Èasto se jim o nich
zdá a domnívají se, �e se jim jejich miláèek z jiného svìta
zjevuje. Staèí zaslechnout �ramot nebo za�tìknutí. Jde ov�em
jen o iluze nebo sny, které se objevují zpravidla v dobì na hranici
spánku a bdìní. Bylo prokázáno, �e sny, které se objevují v této
dobì, jsou velice �ivé a pøesvìdèivé.

Víra v posmrtný �ivot je v souèasné dobì roz�íøena snad více
ne� kdysi, a do nebe se proto dostávají i milovaná zvíøátka.

Kontakt s nimi døíve zprostøedkovávali pozùstalým spiritisté,
dnes psychotronici. Døíve zemøelá zvíøátka materializovali, dnes
jen pøedávají jejich poselství. Podvodník pøi rozmluvì, vedené
technikou �cold reading�, pozùstalého snadno pøesvìdèí, �e
zprávu ze záhrobí mu pøedává skuteènì jeho mazlíèek.

Tak se jeví problém parapsychologických schopností zvíøat.
Experimenty na vìt�ích souborech neexistují a zprávy o zázraè-
ných schopnostech jednotlivých zvíøat, o mimosmyslovém
vztahu k jejich majiteli a o �ivotì po �ivotì jsou vysvìtlitelné
racionálnì.

Pøelo�il a upravil Jiøí Heøt.

HLEDÁNÍ NAFTY

-  S MIKROLEPTONY NIC JEDNODU��ÍHO

Nicole Nesvadba

V anglickém hrabství Leicesterhire nejsou �ádná nalezi�tì nafty.
To aspoò øíkají brit�tí geologové. Krajská rada tohoto hrabství
a britské ministerstvo hospodáøství jsou v�ak jiného názoru.
Firma �Technology Investment and Exploration Limited (TIEL)
od nich dostala nejen povolení k hledání nafty, ale hned i po-
volení k tì�bì.

Experti z TIELu tvrdí, �e naftu objeví nejen na neobvyklém
místì, nýbr� také nanejvý� neobvyklým zpùsobem: detektor na
povrchu zemì má zachycovat takzvané mikroleptony, údajnì
zcela neznámý druh elementárních èástic. Nafta podle TIELu
tyto mikroleptony vyslala, ty pak bez pøeká�ek pronikly zemí
a byly zachyceny na fotografický film. Tento film pak prý byl
ozáøen �mikroleptonovým generátorem� a prokázal výskyt nafty
bez vrtù a nákladných geologických testù.

Postup má ale jednu podstatnou vadu na kráse: mikroleptony
jsou fyzikùm elementárních èástic zcela neznámé. Pøesto se TIEL
odvolává na èásticového fyzika Martina Perla, který byl v roce
1995 vyznamenán Nobelovou cenou za objev leptonù tau. Vývoj
u TIELu má údajnì být pokraèováním Perlovy práce. Na vy-
�ádané stanovisko britského èasopisu Physics World (èervenec
2002) v�ak Perl na�el jasná slova: �Tato tvrzení jsou èirým ne-
smyslem a s mojí prací nemají vùbec nic spoleèného.�

ALKOR, konkurent firmy TIEL, popisuje na webové stránce
(www.alkorinternational.com) podrobnì, oè se u mikroleptonù
jedná. Mikroleptony mají být nejmen�ími zástupci èásticové
rodiny leptonù. Leptony skuteènì existují. Vìda zná �est rùzných
druhù, ale �ádné, které by se daly srovnat s mikroleptony.

Neznámìj�ím leptonem je elektron, dùle�itá souèást hmoty.
Elektrony se vyskytují v ka�dém atomu, tedy v ka�dém základ-
ním kameni chemických prvkù. Jako mrak obklopují nepatrné
atomové jádro, které sestává z jiných èástic, protonù a neutronù.
Dokonce i v atomárním mìøítku jsou elektrony velice lehké,
ka�dý proton je 2000krát tì��í. Pøesto urèuje poèet a výskyt
elektronù mnoho vlastností daného prvku. Mnoho fyzikù vìøí,
�e elektrony jsou základními èásticemi, které se dále nedají
rozlo�it. Experimentálnì se to ale zatím dokázat nedá.

Tolik názor vìdcù, kterým v jejich obraze podle TIELu
a ALKORu chybí dùle�itý atomární stavební kámen: mikrolep-
ton, prùvodce elektronù a protonù. Tak jako mrak elektronù
obklopuje atomové jádro, zahalují prý mraky mikroleptonù
ka�dý proton a ka�dý elektron. Poèet mikroleptonù na elektron
a proton má být závislý na pøíslu�ném prvku, je prý ale nesmírnì
velký: 200 000 mikroleptonù má obklopovat elektron, který

v atomu vodíku obíhá kolem jediného protonu. V tì�kých
prvcích se prý kolem ka�dého elektronu a ka�dého protonu
nachází a� �est milionù mikroleptonù.

I hmotnost mikroleptonù je rùzná: protonový mikrolepton
má být 2000 krát tì��í ne� mikrolepton elektronový. Kromì toho
je prý hmotnost mikroleptonù závislá také na druhu atomu.
Mikroleptony mají mít je�tì dal�í (a vìdì dobøe známé) vlastnosti
jako elektrický náboj, magnetický moment a kvantovì-mecha-
nický spin. Z ALKORu si pospí�ili dodat: �Leptony podléhají
zákonùm klasické fyziky a kvantové teorie.� Ti�e pøitom k nim
zahrnuli mikroleptony.

Proè jsou mikroleptony dle ALKORu vhodným teleskopem
pro geology? Mìní svùj elektrický náboj podle toho, jsou-li
vázány na mateøskou èástici (tedy elektron nebo proton) nebo
ne. Vlastnost, která odporuje zákonu o zachování náboje �
ústøedního zákona kvantové teorie pole.

Argumentace hledaèù nafty je následující: Pøivede-li se
mikroleptonùm energie, mohou se uvolnit z vazby na mateøské
èástice. To samo o sobì není nic jiného ne� jak tomu je u ionizace
atomù: pøivede-li se elektronu v atomu dostatek energie, aby se
mohl vymanit z (elektromagnetické) pøita�livosti atomového
jádra, oddìlí se a letí jako volný elektron rychlostí, která je tím
vìt�í, èím vìt�í energie mu byla pøivedena. Pro vysvobození
mikroleptonù z pøita�livosti jejich mateøských èástic se musí
ov�em pøenést pøesné mno�ství energie. Dostanou-li energie
pøíli� mnoho, nestane se vùbec nic.

Mikroleptony á la ALKOR a TIEL zùstávají elektricky tak
dlouho neutrální, dokud jsou vázány na mateøské èástice. Kdy�
se ale z vazby uvolní, dostanou �malý elektrický náboj.� Po
opu�tìní mateøských èástic tvoøí mikroleptony kupy milionù a�
miliard èástic � a opìt svùj náboj ztrácejí. Tyto kupy se chovají
jako plyn a mohou � nebo� jsou údajnì mnohem men�í ne� okolní
atomy � bez pøeká�ek pronikat hmotou a tedy i zemí. Dodá-li se
jim správné mno�ství energie (pomocí �mikroleptonového ge-
nerátoru�), kupy se �tìpí, mikroleptony dostanou elektrický náboj
a tento náboj lze údajnì mìøit. Proto�e hmotnost mikroleptonù
závisí na druhu mateøského atomu, lze následnì odvodit, ze které
látky byly vyslány.

ALKOR tvrdí, �e mù�e pomocí mikroleptonù najít nejen
naftu, nýbr� témìø v�e, co vìzí hluboko v zemi a slibuje
bohatství, napø. zlato, zemní plyn, vodu nebo diamanty. Má to
jít velmi rychle: území o rozloze asi 10 000 km2 lze zcela
prozkoumat bìhem �4 a� 5 mìsícù�. Nabízí k tomu tøi pøístroje,
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podle toho, jestli se má nafta hledat z letadla nebo z helikoptéry.
Novì vyvíjený typ má �od roku 2004 minimalizovat pou�ívání
drahých snímkù z dru�ic�. Ceny v�ech tøí pøístrojù jsou neznámé.

NOVÉ METODY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY (AM)

Neurolingvistické programování (NLP)
Jako mor se v posledních letech �íøí v západní Evropì nová alter-
nativní psychoterapeutická �komunikaèní� technika, tzv.
neurolingvistické programování. K nám jistì v nejbli��í dobì
dorazí také. Jako prevenci proto podáváme struènou informaci
o metodì, pøevzatou z èasopisu Skeptiker 3/2002, kde jí vìnoval
podrobnou analýzu K. Bördlein.

Podle jejích propagátorù jde o vysoce úèinnou metodu, která
zmìní pro�ívání i chování èlovìka a dokonce i jeho �tìlesnou
krásu� tak úèinnì, �e se mluví o zázraèné léèbì. Má léèit fóbie
i deprese, odstranit problémy doma i v zamìstnání, zmìnit
pozitivnì pøístup k svìtu. Vymysleli ji na poèátku 70. let lingvista
John Grinder spolu s psychologem a matematikem Richardem
Bandlerem. Údajnì vybrali z metod nejúspì�nìj�ích psycho-
terapeutù nejúèinnìj�í postupy, které otestovali a dále vylep�ili.
Výsledky publikovali ve dvoudílném spise �Die Struktur der
Magie�, kde pou�ili vìdecky se tváøící formulace, vypùjèené
z tzv. �transformaèní gramatiky�, vìdecké lingvistické disci-
pliny. Termíny v�ak byly podle kritikù nakupeny nesmyslnì
a nesouvisle, �lo jen o vìdecké mimikry, pseudolingvistiku.
I název NLP byl jen vìdecko-technicky pùsobivou zástìrkou,
nejde ani o lingvistiku ani o neurologii, naznaèoval jen povolání
obou autorù. Úspìch se dostavil rychle, metodu pøijali dal�í
terapeuti, publikovaly se a stále publikují dal�í knihy, konají se
semináøe, kurzy a rychle vypuèely èetné dal�í varianty metody
pod rùznými názvy. Metoda vzniklá v Nìmecku proniká do
Rakouska, �výcarska i do USA a �íøí se tak rychle, �e kdyby
vývoj takto pokraèoval, bylo by podle Holtze v r. 2015 na Zemi
více NLP terapeutù ne� lidí. Na webovou NLP stránku:
www.nlp.de se dennì obracejí desetitisíce zájemcù. Kdo a jak
smí tuto metodu vyuèovat a provozovat, není zatím nijak regu-
lováno. Vìt�inou se terapií zabývají neadekvátnì vzdìlaní uèitelé,
sociální pracovníci, personalisté.

Ale jaké jsou principy a postupy této nové psychoterapie?
Centrální pøedstavou je, �e èlovìk sice vnímá v�emi smysly,
ale øídí se jedním, reprezentativním, tøeba zrakovými nebo slu-
chovými vjemy. Terapeut se má zpùsobu vnímání pacienta nej-

Zato ale láká ALKOR seznamem minulých úspìchù: vodu na
Kypru, zlato v Etiopii � a také naftu na britských ostrovech prý
ji� na�li.

Ale proè koupila konkurenèní firma TIEL práva na tì�bu
v hrabství Leicestershire, kdy� tam na �ádnou naftu nenarazí?
Neil Davidson, pøedseda obèanského hnutí proti vrtùm, se
domnívá, �e �chtìjí práva tì�by od britské vlády pou�ít jako
potvrzení kvality, kdy� svoji technologii budou prodávat dále�
(Physics World, èervenec 2002). Schválením ministerstva je
zklamán: �Ministr pro energie Brian Wilson nám slíbil, �e nechá
pøed schválením dùkladnì pøezkoumat geologické pomìry.�
Také John Dowell, èásticový fyzik v Birmingahamu, kritizuje
úøady: �Kdyby mikroleptony existovaly, byli bychom je ji�
dávno objevili,� øíká, ale schválení bylo pøesto udìleno: �S vì-
deckými fakty se zacházelo jako by byly pouze nìjakým jiným
názorem.�

Fyzièka Nicole Nesvadba pracuje ve Støedisku pro
jadernou a èásticovou fyziku v �enevì a kromì toho je èinná

jako novináøka. Na naftu ov�em je�tì nenarazila.
 Pøelo�il Milan Urban.

prve pøiblí�it, navázat s ním kontakt, a pak jej pøevést na jiný
zpùsob pro�ívání, nauèit ho jinému zpùsobu �orientace na jeho
vnitøní du�evní mapì�. Nový náhled se pak rùzným zpùsobem
jinak �zarámuje� nebo �zakotvuje�, tøeba i manuálnì. Èasto se
postupuje tak, �e se pacient musí zkoncentrovat na svùj problém
a terapeut zatlaèením na rameno pacienta problém �zakotví�.
Pak si pacient musí pøedstavit, �e má v�echny schopnosti k vy-
øe�ení svého problému, a léèící zatlaèí na druhé rameno. Na-
konec se tlakem na obì ramena souèasnì problém �integruje�.

Podle kritikù v�ak metoda nemá logickou a srozumitelnou
teorii a léèebné postupy neodpovídají vìdeckým poznatkùm
o èinnosti mozku. Hypotézy, o které se zastánci NLP opírají,
napø. hypotéza o zcela nezávislé èinnosti obou hemisfér nebo
hypotéza o významu oèních pohybù, které údajnì mají být
obrazem my�lení èlovìka a zpìtnì mají zpùsob my�lení deter-
minovat, byly moderní experimentální neurovìdou odmítnuty.
Techniky neodpovídají ani uznávané psychoterapeutické kon-
cepci o pavlovovském podmiòování. NLP a vìdecká psycho-
logie, to jsou dva svìty, které se míjejí.

Propagátoøi metody na kritiku odpovídají klasicky: nezále�í
na tom, jak to funguje, ale �e to funguje. Jen�e pøesvìdèivé studie
a dùkazu o úèinnosti chybìjí. Existují jen dvì publikované studie,
jedna s negativním výsledkem, druhá sice s pozitivním, ale byla
kritiky odmítnuta pro èetné metodické nedostatky.

Pro metodu proto mluví jen subjektivní pocity zlep�ených
pacientù, nezlep�ení mlèí. Pøita�livá ov�em je, proto�e nabízí
jednoduché, technické øe�ení, je optimistická, blízká dnes tak
módnímu �pozitivnímu my�lení�, razí pøedstavu, �e èlovìk má
schopnost zmìnit sebe sám silou vùle, léèba se vkládá do jeho
vlastních rukou. Jen�e nemoci jsou reálné a ne jen na�í pøedsta-
vou, kterou lze libovolnì mìnit. �Kdy� jsem v hoøícím domì,
nic nezmìním, kdy� si budu pøedstavovat, �e le�ím na kvetoucí
louce.� Pacient, který pøistoupí na �pøerámování� (�reframing�)
pøistupuje kromì toho pasivnì na kompromis s �ivotní situací,
proti které by mìl spí�e aktivnì bojovat. Podle autora je nejvy��í
èas, aby se s touto �alternativní psychologií� skuteèní psycho-
logové vyrovnali.
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Co nového v homeopatii?
Boom homeopatie, na svìtì snad nejroz�íøenìj�í metody AM,
se u nás ponìkud zadrhl. Èeská lékaøská komora sice nemìní
svùj pozitivní postoj k homeopatii ani k její definici jako léèebné
metodì, ale ani Èeská lékaøská spoleènost JEP se nenechala
zmást usnesením Evropského soudu ve �trasburku a trvá na vy-
louèení Èeské homeopatické spoleènosti z øad svých odborných
spoleèností. �trasburský soud toti� na�el jen formální pochybení
a uznal, �e èeským homeopatùm bylo upøeno pøi soudním øízení
právo na odvolání a nebyla jim poskytnuta mo�nost vy�ádat si
pøezkoumání u jiného soudu. Soud se nevyjádøil ani k platnosti
vylouèení ani k principùm a úèinnosti homeopatie.

Homeopatii se nedaøí ani v centrální Lékaøské knihovnì.
Zahranièní homeopatické èasopisy se pøestaly dová�et a z na�ich
dvou homeoèasopisù vychází veøejnì zøejmì jen jeden na for-
mátu A6, nenápadná �Homeopatie�, obsahující v ka�dém èísle
jeden-dva, vìt�inou pøelo�ené èlánky. Ov�em zajímavé! Doèetl
jsem se napø. o homeopatickém �provingu�, ovìøování radiace
mobilních telefonù, dokonce v placebem kontrolované studii.
Nìkolik osob dostalo ètyøgramovou lahvièku s laktózou, kterou
si pøipevnily k mobilu. Po uskuteènìní urèitého mno�ství telefo-
nických hovorù byla ozáøená laktóza dynamizována a poten-
cována pøesnì podle Hahnemannova Organonu a poté byl
proveden vlastní zaslepený pokus u jiných osob. Ty dostaly buï
homeopaticky øedìnou laktózu nebo placebo v potenci 6c a�
30c, a po u�ití tøí dávek dvakrát dennì, po dobu nejdéle dvou
dní, na sobì sledovaly chorobné pøíznaky radiace. Pøi ruce mìly
blí�e nedefinované antidotum pro pøípad tì�ké reakce. Pøíznaky
z oblasti �Bdìlost a ostra�itost�, �Matný intelekt� a dal�í byly
repertorizovány. Pokusná osoba, popisovaná v èlánku, byla sice
po laktóze mnohem bdìlej�í a ménì unavená (kurativní), jela
jakoby �na v�echny válce�, podle pozorování �kolátorù� hodnì
teoretizovala, ale �patnì se strefovala pøi psaní na stroji do kláves,
nedovedla se soustøedit na pravopis, øekla kvìták místo okurka,
nebyla schopna urèit na digitálních hodinkách, kolik je hodin
a pøipadalo jí, �e má zaml�ený intelekt. Závìru jsem se nedopídil,
studie je na pokraèování, ale je zøejmé, �e výsledek experimentu
bude jednoznaèný, v�dy� výzkum organizuje South Down
College of Homoeopathy z Kentu a snad se tedy koneènì doè-
káme úplného zákazu mobilních telefonù.

O ná� trh se ov�em homeopatické firmy perou. Vedle
zavedených firem prosazujících homeopatii francouzskou,
anglo-americkou, holandskou, rakouskou, indickou atd., k nám
nedávno pronikla i stará firma Dr. Reckeweg se svou stovkou
velice kompozitních preparátù, urèených proti v�em formám
zánìtù, srdeèních chorob, støevních nemocí, arterioskleróze,
obezitì, hubenosti, depresi, alergiím, zlomeninám, nádorùm
zhoubným i nezkoubným. Smùla, �e je o homeopatické prepa-

ráty zájem malý. Obrat obchodu s homeopatiky stagnuje, na
malých mìstech ordinuje tak cca jeden homeopat z desítek
pro�kolených lékaøù, a o homeopatika v lékárnách je zájem
minimální. Jiná je situace jen ve velkých mìstech s �vyspìlej�í�
populací, hlavnì v Praze, kde je homeopatie doménou post-
modernì ladìných dam a úzkostlivých maminek alergických
dìtièek. Nemají to dnes homeopaté lehké.

Chochlovova léèebná metoda
Nìkteré metody AM kvetou neznièitelnì jako trvalky, jiné
vzplanou krátce jako meteor, aby rychle zhasly. Nebo byly zha-
�eny, co� je ov�em výjimeèné. Pøesto se to u nás jednou stalo
díky Èeské lékaøské komoøe a její Komisi pro zkoumání alter-
nativní medicíny, jejími� èleny jsou Sisyfové MUDr. J. Hnízdil
a prof. MUDr. J. Heøt. Omlouváme se, �e jsme o této události
nereferovali bezprostøednì. Stalo se v r. 2000. Nejprve deník
Dnes uveøejnil inzerát Rehabilitaèního centra � Nové medicínské
technologie s.r.o. v Praze, oznamující, �e se podle amerických
vìdcù dají nìkterá mozková onemocnìní pøíznivì ovlivnit po-
dáváním aminokyselin a �e geniální ruský prof. A. P. Chochlov
promptnì �vytvoøil stimulátory z pøírodních metabolitù, amino-
kyselin a lipidù�, jinými slovy smísil dvacet aminokyselin a vý-
sledné preparáty s názvy Sevit, Neurovit, Primavit, Oldarin atd.
nabídl pro léèbu dìtské mozkové obrny, dìtské encefalopatie,
oligofrenie, Downova syndromu, autismu, roztrou�ené sklerózy,
staøecké demence, schizofrenie, stavù po mozkové cévní pøíhodì
i úrazech. K nám se metoda dostala pøes Itálii a jejím centrem
se stalo uvedené RHB centrum. Státní ústav pro kontrolu léèiv
preparáty pro �metabolickou léèbu� schválil jako potravinové
doplòky. Kdo z nemocných nebo rodièù tì�ce posti�ených dìtí
by nezareagoval na masivní reklamu takové nabídky léèení
vìt�inou jen velice obtí�nì léèitelných nebo dosud neléèitelných
chorob? Zejména kdy� propagátoøi úèinnost preparátù vysvìt-
lovali vìdecky, opírali se o citace moderních experimentálních
studií a tvrdili, �e se léèba úspì�nì pou�ívá v Moskvì, Anglii,
Bulharsku, Austrálii, Itálii. Rodièe posti�ených dìtí neváhali
obìtovat èástku 60.000 Kè za �estitýdenní léèbu.

Jen�e bublina praskla. Výbor Neurologické spoleènosti se
rozhodl metodu, která se zaèala rychle �íøit z pra�ského centra
do Èeských Budìjovic, Ostravy, Ústí n.L., vìdecky provìøit.
Zjistili, �e nejsou k dispozici �ádné hodnovìrné dùkazy o úèin-
nosti metody. Experimentální práce, o které se propagátoøi me-
tody opírali, klinický efekt léèby aminokyselinami nepotvr-
zovaly. Stejnì se vyjádøily jiné odborné spoleènosti: Tato léèba
není souèástí �ádného standardního postupu, nejde o klinicky
ovìøenou metodu. Bylo zøejmé, �e jde o metodu �non lege artis�
a o klamavou reklamu. Pøípad byl pøedán Èeské lékaøské komo-
øe, která hodlala s lékaøi RHB centra provádìjícího �metabo-
lickou terapii A. P. Chochlova� zahájit disciplinární øízení. Pod
hrozbou výsledku tohoto øízení se propagátoøi metody zavázali,
�e jejich zdravotnické zaøízení nebude nadále tuto metodu apli-
kovat, pøedepisovat ani doporuèovat a �e se distancují od
zavádìjící reklamní kampanì.

Po clusterové metodì je to ov�em teprve druhá metoda AM,
kterou ÈLK dala na index, zatímco hlavní reprezentanty AM,
homeopatii, pseudovìdecké varianty akupunktury i tzv. bio-
troniku nadále toleruje.

Èerný zázrak melasa
Na na�em �alternativním� trhu je u� témìø nepøehledné mno�ství
�lékù� a objevují se dal�í a dal�í, v�dy s bombastickou reklamou.
Vedle exotù se obèas vynoøí i starý známý prostøedek, tøeba
melasa, kterou jsem kdysi jako dítì ulizoval a kradl Ferdovi,
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VÌDA, NÁBO�ENSTVÍ A GALILEO

Timothy Moy

koni svého strýce. Asi jsem
intuitivnì vytu�il, �e mi zlep-
�í potenci, zregeneruje v�ech-
ny �lázy, krvetvorbu, preven-
tivnì zapùsobí proti rakovinì
a pro jistotu také proèistí lym-
fatickou soustavu. To v�e,
vedle vyléèení cukrovky,
obezity, anginy pectoris, bo-
lestí zad, zlomenin i meta-
stáz, dny, artrózy i lepry na-
bízí Èerný zázrak melasa,
�Black Miracle�, �Schwarze
Wunder�, �dar Bo�í pro lid-
stvo� a tak �dokonale har-

monizovaná soustava látek, kterou prostì a absolutnì nelze
napodobit�. Tvrdí to doc. Ing. Horák, dr. Pekárek, dr. Kom-
bercová a mnoho dal�ích alternativních autorit.

Trochu jejich nad�ení zklidníme. Melasa, extrakt z cukrové
tøtiny (Saccharum officinarum) byla sice schválena odborem
hlavního hygienika ÈR (nikoli Ministerstvem zdravotnictví),
ale jen jako ne�kodný potravinový doplnìk, tudí� by se nemìla

Vìdci a historici zkoumali v posledních desetiletích znovu
�galileovskou aféru�. Zatímco vìdci se na tom, proè vlastnì byl
Galileo souzen inkvizicí, neshodli (pochopitelnì), vìt�ina
historikù do�la k závìru, �e primární pøíèinou nebyl Galileùv
heliocentrismus.

Jak to zaèalo
Fakta jsou jasná. V r. 1616 byl Galileo obvinìn nìkterými ze
svých kritikù, �e propaguje heliocentrismus, málo podlo�enou
teorii, která odporovala znìní Písma � podle Bible byla støedem
Vesmíru Zemì. Zajímavé je, �e i jiní astronomové, ale i církev-
ní hodnostáøi v této dobì u� vìdìli, �e Koperníkùv systém
umo�òuje nejpøesnìji pøedpovídat polohy nebeských tìles, av�ak
nebylo jasné, zda tato teorie odpovídá realitì. Nikdo toti� je�tì
nepøedlo�il nezvratný dùkaz, �e Zemì krou�í kolem Slunce.

Galileo se odebral do Øíma, aby heliocentrickou pøedstavu
obhájil, a podaøilo se mu získat pro svùj názor podporu nìkterých
vlivných teologù. Byli to napø. kardinálové Roberto Bellarmino
a Maffeo Barberini, kteøí pøipustili, �e bude tøeba reinterpretovat
nìkteré biblické pasá�e, pokud bude platnost Koperníkova
systému potvrzena. S Galileem se ale dohodli na kompromisu:
Pokud nebude podán definitivní dùkaz platnosti teorie, bude
Galileo chápat heliocentrismus jako hypotézu a nikoli jako platný
popis Vesmíru.

Problém dùkazu
V r. 1624 byl Galileo pøesvìdèen, �e jednoznaèný dùkaz na�el.
Situace byla také pøíznivá, proto�e jeho nìkdej�í spojenec,
Maffeo Barberini, se stal pape�em Urbanem VIII. V tomto roce
byl Galileo �estkrát na audienci u pape�e a uji��oval ho, �e má
pøesvìdèivý dùkaz o pohybu Zemì. Pape� si byl plnì vìdom
teologických konsekvencí v pøípadì pøijetí nové teorie, a proto
souhlasil s publikací Galileových názorù jen s podmínkou, �e
heliocentrismus bude Galileo popisovat jako u�iteènou hypo-
tézu, nikoli jako pravdu.

prodávat v lékárnách. Èeská potravinová inspekce (ÈZPI), která
by mìla posoudit její zdravotní nezávadnost, ani Státní ústav
pro kontrolu léèiv (SÚKL) o Èerném zázraku nic nevìdí. My
ale víme dobøe, �e se dová�í pøes Dobru�ku, kde je støedisko
makrobiotiky i makrobioklub, a souvislost nelze nevidìt. Dovoz
výrobku ze tøtiny je ov�em dost pøekvapivý, proto�e jednou
z hlavních zásad makrobiotiky a jejího otce Oshawy je, �e se
nesmìjí pou�ívat potraviny exotické provenience. Odborník se
ov�em zarazí pøedev�ím nad rùznými bludy v prospektu, tøeba
výètem �enzymù� linol, linolen, palmitin atd. Asi mají autoøi na
mysli mastné kyseliny, ale jak se dostaly do rostlinného produktu,
je hádankou. Tøeba byly spolu se tøtinou vylisovány i nìjaké
my�ky. Hlavní souèástí melasy je smìs bì�ných cukrù, sacha-
rozy, glukosy a fruktosy. �e by byla léèivá? Diabetologové by
dost protestovali. Ani kyselina palmitová nemá léèivý úèinek
na nádory, spí�e je pro svùj dlouhý øetìzec riziková. Ètenáøe ale
nechceme stra�it. Nìkteré vitaminy a minerály v melase jsou,
jako ostatnì skoro ve v�em, a proti obohacení vý�ivy melasou
nelze tedy nic namítat. Nìco dokonce doporuèujeme, a to pro-
pagaèní leták firmy PERFEKTA, k pobavení. A kdo se chce bavit
víc, ten si jistì najde nìkterou z knih, které o zázraèné melase
u nás vycházejí, tøeba od Cyrilla Scotta.

Galileo s pøesvìdèením, �e má dùkaz v ruce a �e má po�eh-
nání od pape�e, publikoval v r. l932 svùj Dialog o dvou hlavních
svìtových systémech, vtipnì konstruovanou rozmluvu mezi
Simpliciem (geocentrický aristotelián), Salviatim (heliocentric-
ký kopernicián) a Sagredem (inteligentní a vzdìlaný pozorova-
tel). Salvati systematicky vyvrací v�echny Simpliciovy argu-
menty a konèí Galileovým smrtícím dùkazem, �e Zemì krou�í
kolem Slunce.

Jen�e vìc mìla háèek, dùkaz nedával �ádný smysl. Pohyb
Zemì toti� Galileo mylnì odvozoval z dynamiky moøského
pøíboje. Galileovi kritici tento �dùkaz� snadno vyvrátili. Bylo
navíc zøejmé, �e Galileo pøekroèil slib, ke kterému se zavázal
pøed 16 lety. Byl proto obvinìn, �e se dopustil hrubých urá�ek.
Jednak neposlechl pape�e, jednak prosazoval uèení, které je
v rozporu s Písmem.
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Nejspí�e tu v�ak hrálo roli nìkolik dùvodù souèasnì. Hlav-
ním dùvodem byla jistì Galileova pevná víra ve správnost helio-
centrismu a jeho propagace této my�lenky. Paradoxní v�ak je,
�e heliocentrismus v Galileovì dobì ji� uvnitø církve získával
stále více pøívr�encù, a je pravdìpodobné, �e by jej církevní
hierarchie pøijala jako souèást církevní doktríny sama, kdyby
nebyl Galileo postupoval tak razantnì. Druhý dùvod souvisí
mo�ná s tím, �e si Galileo uvìdomoval, �e se církev musí refor-
movat a modernizovat, aby mohla úspì�nì èelit protestantismu.
Galileo vìøil, �e by teologii jako cestu k výkladu svìta mìla
nahradit vìda, a pøijetí Koperníkovy my�lenky mohlo být prvním
krokem. V této dobì urèité slabosti církve chtìl zøejmì Galileo
sám církevní doktrínu ovlivnit a vìøil, �e mù�e svou autoritou
a schopnostmi transformovat katolicismus. Èetba Galileových
spisù vyvolává silný dojem, �e si Galileo myslil, �e znalosti
v astronomii a matematice dávají jemu i jiným vìdcùm speciální
autoritu, aby se mohli vyjadøovat k teologickým zále�itostem
a radit Øímu, jak vést církev. Proto zøejmì narazil na inkvizici.

Nane�tìstí se pozdìji Galileùv spor s církví stal populárním
archetypem historického vztahu mezi vìdou a církví, resp. nábo-
�enstvím. Nic ale není vzdálenìj�í pravdì. Po vìt�inu støedovìku
i renesance a� po osvícenství 18. století to byla pøedev�ím
øímskokatolická církev, která podporovala a rozvíjela výzkum.
Nedávno publikoval John Heilbron, historik vìdy, knihu nazva-
nou The Sun in the Church, ve které popisuje, jak církev v post-
galileovské dobì pokraèovala ve výzkumu heliocentrismu. Velké
katedrály slou�ily jako obrovské kamery. Promìøoval se prùmìr
obrazu sluneèního disku, vrhaného v rùzných roèních dobách
malými otvory ve stìnì chrámu. Zmìny prùmìru toti� musí být
jiné v pøípadì platnosti Koperníkova systému ne� v systému
Ptolemaiova. Experimenty, které byly provádìny v letech 1650-
1670, skuteènì podporovaly pøedstavu heliocentrickou.

Jak je vidìt, i klasický pøíbìh konfliktu mezi vìdou a nábo-
�enstvím není tak jednoduchý, jak se mnozí domnívají, a vy�a-
duje, jako mnoho jiných historických události, kritický, skep-
tický výzkum.

Skeptical Inquirer 5/2001, pøelo�il a zkrátil Jiøí Heøt.

Galileo byl povolán do Øíma, aby se zodpovídal. Proces
probíhal jako odborná bitva, kde se probíraly v�echny technické
otázky církevního práva, teologie i matematiky. Galileo nakonec
pøiznal, �e za�el ve svých vývodech pøíli� daleko a �e jeho
dùkazy skuteènì nebyly spolehlivé. V�ichni oèekávali, �e soud
skonèí kompromisem. Ale na poslední chvíli a z dùvodù, které
dodnes nejsou zcela jasné, inkvizice zmìnila názor a vynesla
pøekvapivì tvrdý rozsudek: Galileo byl prohlá�en za �pode-
zøelého z kacíøství� a donucen, aby svou víru v heliocentrismus
pod pøísahou odvolal. Odvolání podepsal Galileo v èervnu 1633.

Po soudu se Galileo vrátil do své vily u Florencie, kde strávil
poslední dekádu svého �ivota v  domácím vìzení a s pøíkazem,
�e o fyzice ji� nic dal�ího psát nebude. Pøíkazy nerespektoval
a sepsal Rozmluvu o dvou nových vìdách, ve které v podstatì
objevil kinematiku a nauku o materiálech. Dílo bylo publikováno
v r. 1638 v Holandsku. Z èistì technického hlediska se Galileo
právì tímto dílem nejvíce zaslou�il o moderní vìdu. Zemøel
v r. 1642, v roce narození Newtona.

Galileùv trest
Jak dnes máme hodnotit vý�i a pøíèiny Galileova trestu? Podle
nìkterých mìl Galileo mimoøádné �tìstí, proto�e se pøípad
odehrál v politicky snad nejhor�í mo�né dobì, kdy byla katolická
církevní hierarchie pod tlakem protestantské reformace jen málo
pøístupná jakékoli liberalizaci. Mnoho historikù se domnívá, �e
hlavní vinu na potrestání nese sám Galileo. Byl to nepochybnì
dravý sociální a politický �kariérista� a jeho politické manévro-
vání na italském renesanèním dvoøe mu pøineslo mnoho vlivných
osobních nepøátel. Galileo zøejmì doufal, �e jeho (mylný) dùkaz
správnosti Koperníkovy teorie mu umo�ní vystoupit a� na vrchol
tehdej�í mocenské pyramidy a �e se stane oficiálním pape�ským
matematikem/astronomem ve Vatikánu.

Podle jiných souvisel Galileùv pád s jeho vztahem k pape�i.
Existují doklady pro názor, �e se pape� Urban VIII cítil oklamán
Galileovým poru�eným slibem. Kromì toho se ho dotklo, �e
Galileo vlo�il nìkteré Urbanovy výroky do úst Simplicia (= pri-
mitiv) na konci svého Dialogu.

PØÍPAD MADONY Z MEDJUGORJE

Raymond A. Eve

V na�em klubu jsme u� mnohokrát diskutovali o pøíèinách víry
v paranormální jevy a uvìdomili jsme si, �e je to typicky multi-
faktoriální fenomén. Existují toti� desítky pøíèin, které souvisejí
s na�imi geny, historií, filozofií, psychologií, ekonomikou, vý-
chovou, úrovní vzdìlání, dne�ní civilizací nebo s vlivem médií.
Opatrnì jsme definovali i faktory nábo�enské a politické, ale
uniklo nám, �e mohou být nìkdy dominantní a �e ke vzniku,
nebo pøesnìji k �íøení paranormálních projevù mù�e vést i napìtí
sociální a etnické. Takovým pøíkladem je zjevení a kult Madony
z Medjugorje.

Zjevení Panny Marie není nic nového. V r. 1858 se Panna
zjevila tøináctileté Bernadettì Soubirousové v jeskyni u Lourd.
Událost mìla své politické pozadí, jak ukázali moderní histo-
rikové. Ve skuteènosti je to �pøíbìh o Francii�, o snaze katolic-
ké církve upevnit svou pozici v porevoluèním období. V Por-
tugalsku se Panna zjevovala v r.1917 ve vesnièce Fatima po
dobu pùl roku tøem dìtem. Pozdìji je nav�tìvoval chlapec,
�Andìl Míru�, a také zde byl záhy pøípad intenzivnì zpolitizo-
ván. Bylo to v dobì vrcholící totality po revoluci r. 1910, kdy
do�lo k odluce církve a státu a k potlaèování nábo�enské víry.

Tu udr�ovali a bránili jen chudí venkované. Stát se sna�il �íøící
se zprávy o zázraku potlaèit. Dìti byly zatèeny, a bylo jim dokon-
ce vyhro�ováno smrtí. Jisto je, �e zjevení Panny Marie, události
kolem této události a násilné kroky úøadù posílily víru vesnièanù.

Ve vesnici Medjugorje, v tehdej�í Jugoslávii, se zjevila Panna
Marie v r. 1981. Bylo to v èervnu, kdy ji uvidìla patnáctiletá
�kolaèka Ivanka, které v té dobì právì zemøela matka. Ivanka
o zjevení referovala nejprve jako o �na�í mamince�. V pøí�tích
dnech vidìly zjevení i dal�í dìti a tvrdily, �e Panna, kterou na-
zývaly �Na�e paní� pøiná�ela poselství nadìje a míru vesnièa-
nùm. Záhy do Medjugorje zaèaly proudit po stovkách vesnièané
z okolí, aby sami Madonu spatøili, pak tisíce katolických pout-
níkù. Dodnes jich byly miliony a místo zjevení se stalo témìø
stejnì významným centrem jako Vatikán.

Straniètí a státní funkcionáøi pova�ovali pøípad za pokus
katolických nacionalistù obnovit postavení církve. Proto se u�
po osmi dnech sna�ila policie dìti zatknout a dav rozehnat.
Marnì, zpráva se u� roz�íøila, nad�ení lidí bylo pøíli� velké. Dìti
pøi zásahu ochránil v kostele franti�kánský knìz, který prohlásil,
�e ho k tomu pøimìl hlas bo�í. Podle názoru mnoha historikù to
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Z AKTIVIT DR. STANISLAVA LIBOVICKÉHO

RNDr. S. Libovický patøí k na�im nejaktivnìj�ím skeptikùm,
bojovníkùm proti pseudovìdì a paranormálním názorùm. Dennì
sleduje na�i paranormální scénu, v�echna média, zachycené
para-jevy analyzuje s poukazem na vìdecké znalosti, pøírodní i
státní zákony i na kritický rozum. V r. 1994 vydal vlastním
nákladem sborník Okultismus a vìda. Se svými rozbory,
stí�nostmi, peticemi a �alobami se obrací na autory bludù, na
redaktory, na na�e odborné instituce i úøady vèetnì tìch
nejvy��ích. Bohu�el jen s obèasným úspìchem, právì tak jako

byl první krok k pøivlastnìní zjevení Madony církví. Pannì se
zøejmì v chrámu zalíbilo a od té doby se dìtem objevovala právì
tam. A zøejmì se jí zalíbilo i v politice. V témìø denních posel-
stvích napø. zvìstovala, �e Západ ztratil víru a �e se pravými
køes�any stanou Rusové. Od té doby je zjevuje Panna dodnes,
a stále èastìji se objevují i zázraèná vyléèení. Køí� na nejbli��ím
návr�í se obèas mìní ve svìtelný sloup a slunce tanèí na nebesích,
podobnì jako kdysi ve Fatimì.

Jak máme pøípad interpretovat? Nespornì mìl rovnì� své
hluboké politické a etnické koøeny. V dobì turecké nadvlády
byli chorvat�tí katolíci vystavení útlaku po témìø ètyøi století.
Kdy� v r.1941 instalovali nacisté na Balkánì chorvatský stát,
trpìli naopak pøedev�ím pravoslavní Srbové. Napìtí na Balkánì
mezi tøemi etniky narùstalo. A v r.1945, kdy vznikla komunis-
tická Titova Jugoslavie, se situace dále zhor�ila, proto�e nábo-
�enství bylo potlaèováno je�tì silnìji a jeho vyuèování ve �kolách
bylo zastaveno. Nábo�enskou víru se v�ak pøesto na Balkánì
potlaèit nepodaøilo, doutnala pod povrchem.

Zákrok místních stranických a státních úpøadù lze vysvìtlit
snadno. Obávali se obnovy, revitalizace nábo�enského cítìní.
Tento fenomén je dnes popisován sociology a antropology pod
názvem �revitalizaèní hnutí� jako spontánní projev pùvodnì
dominantní, pozdìji utlaèované populaèní skupiny, který záhy
mìní svùj prvotnì duchovní, nábo�enský charakter protestu
v politické hnutí. Typickým pøípadem byla napø. revolta otrokù
afrického pùvodu proti koloniální nadvládì v karibské oblasti. I
souèasné moderní kreacionistické hnutí v USA lze pova�ovat
na projev revitalizace pùvodní víry, která v USA dominovala
v 19. století.

Paranormální pøedstavy, pro�itek zjevení nebo zázraku, to
jsou ov�em obvykle individuální zále�itosti nebo vznikají uvnitø
malých lokálních skupin a zùstávají na nì omezeny. V uvedených
pøípadech v�ak jejich rychlé a neobvyklé roz�íøení souvisí
s makroúrovní sociálnì kulturních proudù. Prvotní setkání
s Pannou bylo zøejmì i zde zpùsobeno osobními, individuálními
faktory - Ivanka právì ztratila matku. To, �e Pannu �vidìla�
nejprve mladá dívka, nepøekvapuje. Zázraky a zjevení za�ívají
vìt�inou právì dìti, mláde�, která snad cítí intuitivnì napìtí doby
a blí�ící se váleèné hrùzy, a navíc má potøebu seberealizace.
�Na�e paní nám nabídla mír, a lidem, kteøí �ili v neustálém stra-
chu a bojích, vrátila pocit hrdosti,� tvrdila pozdìji Ivanka.
Prvotní mystická zku�enost mladých byla v�ak v dobì sociálního
a etnicko-nábo�enského napìtí a nenávisti, v dobì, kdy byl roz-
pad Jugoslávie bezprostøední a kdy se Medjugorje mìlo stát
souèástí muslimské Bosny, rychle pøivlastòována dospìlými
a nábo�enskými i politickými autoritami, a vyu�ita v jejich pro-
spìch. Chorvaté cítili, �e jim pøijetí Madony a jejích zázrakù
pøinese urèitou výhodu pøed Srby a Muslimy, a také �e jim to
bude oporou v jejich opozici proti sekulární vládì.

Tento vývoj v�ak nebyl bez ironie. Zatímco zjevení Panny
bylo zprvu chápáno jako poselství míru a lidskosti, podle dal�ího
vývoje a z pozdìj�í perspektivy je lze chápat jako symbolickou
zbraò míøící k masové destrukci. Pøípad nepochybnì pøispìl
k vìdomému a podvìdomému zvy�ování napìtí v oblasti, které
pozdìji vedlo ke smrti tisícù.

Význam Medjugorjského fenoménu pøesahuje daleko hranice
Balkánu. Byl do znaèné míry �iven napìtím mezi balkánskými
køes�any a Muslimy, ale na druhé stranì pøispívá ke zvý�ení
napìtí mezi tìmito skupinami v celém svìtì. Nelze vylouèit, �e
se po záøí 2001 objeví dal�í pseudovìdecké pøedstavy a feno-
mény, které se mohou stát symbolickými zbranìmi- zbranìmi
víry, jejich� koøeny bude nutno hledat v napìtí a konfliktu mezi
dvìma dnes nejaktivnìj�ími nábo�enskými formacemi. Nejen
antrax a letadla, ale i paranormální pøedstavy se mohou stát
mocnými zbranìmi.

 Podle èlánku ve Skeptical Inquirer 6/2002 Jiøí Heøt.

my ostatní, a� u� jako jednotlivci nebo jako SISYFOS, obèanské
sdru�ení. Proto�e chceme, aby se s jeho zprávami seznámila i
�ir�í skeptická komunita, pøipravili jsme po úpravì z jeho pøepisù
a dopisù nìkolik výòatkù.

Klekánice
Èeská televize, 1. program, 7. ledna 2003, 22.05
Moderátorka Jana Lorencová:� �Je tady první Klekánice
r. 2003, poøad, který u� 8 let bojuje s podvody, nepravostmi
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a køivdami na bezbranných. Mezi nì patøí i dne�ní pøípad�
èerno�ského lékárníka Nestora Houngbedjiho, potomka benin-
ského krále� Vyrábí podle vlastních receptur léèebné kosme-
tické pøípravky, které pomohly stovkám pacientù s nemocemi
kù�e. V ÈR vystudoval farmacii a otevøel i lékárnu. Pak jej ale
vyhodili z lékárnické komory a kdosi neznámý mu lékárnu vy-
pálil. Aby toho nebylo málo, èelí dnes obvinìní z nedovoleného
podnikání��
Dagmar Jírová, Státní zdravotní ústav: �Ty výrobky obsahují
látky zakázané v kosmetických prostøedcích, jako jsou kortikoidy
a dehet.�
Marie Nedvìdová, státní zástupkynì: �V souèasné dobì bylo
sdìleno obvinìní pro trestný èin nedovolené podnikání podle
§118�� (a pro øadu dal�ích trestných èinù)

Nejpodstatnìj�í z celého poøadu bylo podání �dùkazu�
absence kortikoidù v pøípravcích. Obsah kortikoidù kontrolovala
homeopatka Alena �árková pomocí pøístroje ACUCOMB AC/
V2 pro Vollovu elektroakupunkturu. Televize o �analýze�
informovala takto:
Reportér: �Doktorka Alena �árková analyzovala výrobky na
základì testu, který byl vyvinut vìdci pro kosmonauty� Jde
o homeopatickou metodu.�
Alena �árková: �Jestli�e je ten lék dobrý, tak se dostávám tady
na hranici 40. A jakýkoli lék, který je vhodný pro pacienta, je
nad 40. Jestli�e si tam já dám jakýkoliv kortikoid, tak se dostávám
do stavu, kdy ruèièka klesá pod 40� A z tohoto jsem schopna
øíct, �e ty kortikoidy tam nejsou.�
Reportér: �U ka�dého léku s kortikoidy klesala hodnota pod
pozitivní mez. Pøípravky Houngbedjieho v�ak v�dy vyhovovaly.
Jak si ale potom vysvìtlit, �e jiní odborníci tvrdí, �e Hougbed-
jieho léky zakázané kortikoidy skuteènì obsahují?�

Pøístroj pracuje podle firemních návodù takto:
Testovaný lék, zatavený (!!) do ampule se vkládá do �vo�tiny�

pøístroje. Z nìj vycházejí dva vodièe. Jeden je zakonèen dutou
elektrodou, ji� pacient dr�í v ruce. Druhý vodiè je zakonèen ko-
vovým hrotem, kterým se operatér pøi mìøení dotýká tohoto
(údajného) akupunkturního bodu na kù�i pacienta, jen� (údajnì)
odpovídá tomu tìlesnému orgánu v tìle pacienta, jen� má být
lékem ovlivnìn. Ruèka mìøidla (údajnì) svou výchylkou uká�e
vhodnost testovaného léku pro léèení daného orgánu pacien-
ta�.Výchylka ruèky mìøidla je (údajnì) ovlivnìna biorezonancí
mezi tìlesným orgánem pacienta, jen� má být léèen, a vzorkem
léku, pøípadnì èíselným kódem jeho vlastností.

Jde o snad nejabsurdnìj�í léèitelskou metodu, její� princip
je nesmyslný z elektrotechnického i medicínského hlediska.
(Podrobnou analýzu metody viz v knize: J. Heøt, J. Hnízdil
a P. Klener: Akupunktura, mýty a realita. Galén 2002)

Pøesto byl pøístroj na�imi úøady schválen k pou�ívání:

Státní ústav pro kontrolu léèiv
�robárova 8, 10041 Praha 10, Èeská republika

Rozhodnutí
pøi poskytování zdravotní péèe

Pou�ití prostøedku zdravotnické techniky: Acucomb AC/V2
Výrobek: Pøístroj pro elektroakupunkturu ACUCOMBAC/V2
Výrobce: Jaroslav Prùcha, EMBITRON, Blovice, ÈR.
O jeho� povolení podal �ádost: Jaroslav Prùcha, EMBITRON,
Hradi�tì 73, 33601, Blovice, IÈO 1036O174, která byla doru-
èena Státnímu ústavu pro kontrolu léèiv dne 3. 12. 1997

se povoluje
a toto povolení se eviduje pod èíslem 92/129/98-IIB.

V Praze dne 22. 4. 1998
MUDr. Milan �míd CSc., øeditel, Státní ústav pro kontrolu léèiv.

Dr. Libovický proti tomuto rozhodnutí protestoval a obrátil
se i na Vìdeckou radu AV ÈR. Bez efektu, stejná praxe ústavu
trvá dál. V USA ov�em pøístroje pro Vollovu elektroakupunkturu,
zalo�ené na kombinaci homeopatie a psychotroniky, i podobné
pøístroje biorezonanèní schváleny orgánem Food and Drug Ad-
ministration nejsou a dovoz je nezákonný. (Negativní jsou napø.
i stanoviska nìmeckých státních i odborných lékaøských orgánù
i jiných - pozn. JH)

Marnì také u� od jara 1995 �ádá dr. Libovický odpovìï od
Ministerstva zdravotnictví ÈR na otázku, �z kterých stanovisek
expertù Ministerstvo vychází pøi svém hodnocení homeopatie�.

Na trestní oznámení dostal dr. Libovický odpovìï z Obvod-
ního státního zastupitelství, �e homeopatie byla v ÈR zlegalizo-
vána (!!) tím, �e nìkteré zdravotní poji��ovny zaèaly homeopatika
proplácet. Mìstské státní zastupitelství toto rozhodnutí potvrdilo.

Proto se nyní dne 12. ledna 2003 obrátil dr. Libovický pøí-
pisem na Èeskou televizi Ostrava, dramaturgii poøadu Klekánice
a kopii zaslal Veøejnému ochránci práv.

Vìc: Èeská televize a Ministerstvo zdravotnictví ÈR poru�o-
váním platných zákonù pokraèují ve svém protivìdeckém ta�ení.
Zdùvodnìní: Podle zákona è. 39/2001 Sb o Èeské televizi, §2
�Hlavními úkoly veøejné slu�by v oblasti televizního vysílání jsou
zejména a) poskytování objektivních, ovìøených, ve svém celku
vyvá�ených a v�estranných informací pro svobodné vytváøení
názorù�.�. Bìhem vý�e popsaného vysílání televize pøedvádìla
testování inkriminovaných pøípravkù dr.Houngbedjieho pomocí
pøístroje ACUCOMB AC/V2. Tato èást byla podle mého názoru
nejdùle�itìj�í z celého poøadu, proto�e na základì tìchto testù
bylo údajnì prokázáno, �e v pøípravcích dr. Houngbedjieho
nejsou kortikoidy, co� je hlavní výtkou státních orgánù proti
nìmu.

Pøípad je klasickou ukázkou èeského pøístupu k nespornì
�arlatánské metodì. Je schválena státním úøadem jako léèebný
prostøedek a zøejmì i z tohoto dùvodu je mnohými lékaøi i novi-
náøi vnímána jako vìdecká metoda, nadøazená lékaøské dia-
gnostice a chemické analýze. Je také ukázkou marného dlouho-
letého sna�ení kritikù. Pøípad jsme mohli jen naèrtnout.

JL - technologie
Analogický je postoj èeských úøadù v následujícím pøípadu:
Údajná duchovní interakce s ne�ivými pøedmìty není nic ne-
obvyklého. Firma Libena z Berouna vydìlává tím, �e údajnì
shroma�ïuje z vesmíru kosmickou léèivou energii a vysílá ji
svým zákazníkùm, je� má po celém svìtì (JL- technologie).
Podle poøadu ÈT Nadoraz z 4.5.1998 pøijímal tuto léèivou energii
z Berouna také motor kamionu pana Karla Lopraise v Africe,
èím� byly údajnì umo�nìny jeho úspìchy v rely Paøí�-Dakar.
JL � technologii schválily do u�ívání v Èeské republice násle-
dující orgány Ministerstva zdravotnictví: Hygienická stanice hl.
mìsta Prahy (1345/208/245.1), Státní zdravotní ústav (Sekr.
1014/97/13.6), jeho odbor hygieny, epidemiologie a mikro-
biologie (HEM-360-L11.7-27928/97). Systém JOINT LINE byl
zaøazen do �Standardní klasifikace produkce� � slu�by pøi-
spívající k dobré kondici, kategorie 93.004.10. Mají �Shodu �
CCZ� a �Konformitu � EU-CE�. Jde o osobní ochranný pro-
støedek.

Bezzubá legislativa
�íøení paranormálních názorù a pøístrojù mají zèásti na svìdomí
i na�i poslanci, proto�e jejich novely zákonù znemo�òují po-
tøebnou kritiku.
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Starý zákon è. 81/1966 Sb. O periodickém tisku a o ostatních
hromadných informaèních prostøedcích (ve znìní novel 84/1968,
127/1968, 99/1969, 131/1970, 146/1971) stanovil v §2, �e:
Posláním periodického tisku a ostatních hromadných
informaèních prostøedkù je poskytovat vèasné, pravdivé,
v�estranné a co nejúplnìj�í informace o událostech ve v�ech
oblastech �ivota v Èeskoslovenské socialistické republice
i v zahranièí.

U� v r. 1987, kdy si dr. Libovický stì�oval na propagaci pa-
vìdeckých okultních l�í v televizi, obdr�el odpovìï z Generální
prokuratury: �V�echny informace podávané televizí i ve zpra-
vodajských poøadech jsou pouze nìèími názory, proti kterým
není mo�no nic namítat.�

Po listopadu 1989 se mo�nost obrany obèanù proti zvùli
médií podstatnì zmen�ila tím, �e toto stanovisko GP byla
zabudováno do novely 486/1990 Sb. �tiskového zákona� è. 81/
1966. Bylo toti� vynecháno citované ustanovení §2. To média
pochopila tak, �e nadále ji� mohou i vìdomì poskytovat l�ivé
(�arlatánské) nebo jednostranné informace�Tohoto stanoviska
zneu�ívají dodnes i obì média veøejné slu�by pøes dosavadní
platnost ustanovení §2 zákona è. 484/1991 Sb. O Èeském
rozhlasu, �e �Èeský rozhlas poskytuje slu�bu veøejnosti
Èeské republiky tvorbou a �íøením rozhlasových programù
na celém území Èeské republiky. Jeho posláním je
poskytovat objektivní, ovìøené, v�estranné a vyvá�ené
informace pro svobodné vytváøení názorù. ��

I mediální pracovníci si byli vìdomi nesprávnosti novely
tiskového zákona z roku 1990 a tak o novém tiskovém zákonu

Jistì jste u� sly�eli o teorii, kterou navrhli zastánci nové formy
kreacionismu, �Intelligent design�. Podle jejich názoru vytvoøila
svìt a �ivot v nìm bytost s neuvìøitelnou inteligencí, obrovskou

se vedla øada debat� Bohu�el �urnalistická loby zapracovala
dobøe a do definitivního znìní zákona 46/2000 Sb. ze 22.2.2000
o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku
a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù (tiskový zákon) se v pøed-
chozích odstavcích uvedený princip nedostal a jedinou mo�ností
obrany obèanù proti nezákonné mediální manipulaci je nyní
jenom právo na odpovìï, a to jen v pøípadech, týkajících se práva
osob, zakotvené v §10:

Jestli�e bylo v periodickém tisku uveøejnìno sdìlení
obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, dùstojnosti
nebo soukromí urèité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré
povìsti urèité právnické osoby, má tato osoba právo po�a-
dovat na vydavateli uveøejnìní odpovìdi. Vydavatel je po-
vinen na �ádost této osoby odpovìï uveøejnit.

Vzhledem ke znìní stávajícího tiskového zákona si nelze
vynutit uvedení zkreslujících informací nebo informací odpo-
rujících skuteènosti na pravou míru. Tímto zákonem média
získala mocný nástroj na manipulaci vìdomím obèanù. Tì�ko
toti� samotný okultní pøístup mù�e po�kodit nìèí èest.

Podrobnìj�í informaci vèetnì øady pøíkladù nemo�nosti
docílit nápravy uvedl dr. Libovický ve svých �Poznámkách
k úloze médií v Èeské republice�.

S �ádostí o pøepis celého televizního programu Klekánice
i o podrobnou analýzu legislativy, týkající se médií se mohou
pøípadní zájemci obrátit na redakci Zpravodaje SISYFOS nebo
pøímo na dr. Libovického, U Kanálky 5, 12000 Praha 2.

UNINTELLIGENT DESIGN

Paul Giles

Pøevzato z èasopisu Sceptical Inquirer
s laskavým svolením autora.

mocí a, jak pøedpokládám, i poøádným egem. Nikdo z nich
ov�em netvrdí, �e jde o Boha, i kdy� se podle popisu práce
nezdá, �e by existoval jiný vá�ný kandidát na tento post, kde je
kvalifikací �nezbadatelná tajemnost a hluboký, hømící hlas�.

V souèasné dobì hodlá Státní výbor pro vzdìlávání v Ohiu,
kde �iji, zaøadit Intelligent design do vìdeckého kurikula �kol
a pøemìnit tak Ohio na nové boji�tì války mezi evoluèní teorií
a kreacionismem. Proto�e se mi nelíbí, �e se pøevleèení krea-
cionisté doplí�ili a� k prahu mého domova, rozhodl jsem se jejich
�inteligentní plán� trochu provìøit jejich vlastní metodou, tedy
bez jakéhokoli vìdeckého dùkazu, ale zato s patøiènou dávkou
imaginace a chucpe. Strávil jsem na internetu celé hodiny,
a dvakrát tolik hodin navíc hubením rùzných inzerátù a porno-
grafických webových stránek, ne� jsem dospìl k jedinému
logickému závìru: pokud tu vùbec byl nìjaký plán, tak to byl
ten nejménì inteligentní, jaký vùbec bylo mo�né vymyslit.

Intelligent design vychází ze dvou hlavních pøedpokladù.
Prvním je víra, �e ona v�emohoucí, v�evìdoucí bytost, která
ov�em není Bohem (pro jistotu, abych nebyl naøèen ze sexismu,
ji nazvìme tøeba Bo�kou), vytvoøila vesmír jen proto, aby jej
uèinila pohostinným pro �ivot. Chvályhodný poèin. �Inteligentní
plánovaèi� to nazývají antropickým principem. Bo�ka tedy vy-
tvoøila nebe a Zemi. Byl v�ak její kosmologický dizajn inteli-
gentní? Nezdá se. Pøedev�ím je v�echno moc daleko. Ètrnáct
miliard svìtelných let ke kraji vesmíru! Jak si mohla Bo�ka
myslit, �e se tam dostaneme, kdy� omezila rychlost pohybu ve
vesmíru rychlostí svìtla? I k Andromedì, nejbli��í galaxii, by
to trvalo 2,2 milionù svìtelných let. Dost bychom zestárli.
K nejbli��í hvìzdì Alfa Centauri je to sice jen 4,3 svìtelných
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let, ale jsou tam snad motely, èerpací stanice nebo supermarkety?
K planetám na�í sluneèní soustavy se sice snad dostaneme, ale
kdo by si chtìl zaøídil domácnost na Neptunu, Saturnu nebo
Jupiteru, ve zmrzlých skalách nebo na plynové kouli? Venu�e
by nás uvítala skleníkovým efektem, Mars by snad pøátelsky
pøivítal jen bakterie a na Merkuru dosahuje teplota 420oC, i kdy�
se øíká, �e je to jen suché teplo. Na�ím domovem zùstane asi jen
Zemì. Plán vesmíru není jen neinteligentní, øekl bych dokonce,
�e je kosmo-nelogický.

Druhým pøedpokladem plánu je, �e �ivot, zejména pak Homo
sapiens, je pøíli� slo�itý na to, aby prostì a náhle povstal. Bo�ka
jistì musela na vytvoøení plánu vynalo�it hodnì èasu a umu.
Ale bylo její dílo skuteènì to nejlep�í? Obtì�ovala se vùbec tím,
aby se pøed stavbou na své plány je�tì podívala? A pou�ila ten
nejjemnìj�í materiál? Nebo spí�e koupila nìjaký �unt od státního
podniku? Moc nad tím asi nepøemý�lela.

Podívejme se, jak to dopadlo. Udìlala nás dvounohé. Kdy�
jsme byli malí, tak jsme padali na nos. A� zestárneme, budeme
padat zase. Já nejsem ani mladý ani starý, a také jsem vèera
dvakrát upadl. A i kdy� zrovna nepadáme, jsme hroznì pomalí.
Ani v tretrách za 300 dolarù neuteèeme ètyrnohým �elmám,
nehledì k tomu, �e nará�íme hlavou do vìtví nebo do rámù dveøí.
Dvounohost nebyla tím nejlep�ím nápadem.

Za druhé nemù�eme dýchat vodu. Jen blázen mohl vymyslet,
�e budeme dýchat jen kyslík a �e nás posadí na planetu, kde je
75% vody. Bo�ka nám sice dala slepé støevo, ale nenapadlo ji
pøihodit je�tì pár �áber. V�evìdoucí, vskutku.

A za tøetí je tu problém sexuálního rozmno�ování. Jak je to
neefektivní, kdy� musí být dva na udìlání jednoho potomka!
A jaké to dìlá problémy! Man�elka mi poøád vyèítá, �e mùj
podíl je zanedbatelný, �e jsem to zvládl za pár minut, ale ona,

chudák, �ila s bøichem v nepohodlí celých devìt mìsícù a musela
dávat pozor na to, aby udr�ela na dvou nohách balanc a nepøe-
padla, zatímco já si vesele bìhal po hospodách, popíjel pivo
a vychloubal se svou plodností. Kdyby byla Bo�ka plánovaèem
skuteènì inteligentním, mno�ili bychom se asexuálnì. Výhody
jsou zøejmé. Zmizelo by stigma svobodných matek a zmizel by
problém s klonováním, proto�e bychom v�ichni byli jen gene-
tickými kopiemi jednoho Adama a nemuseli bychom si øíkat:
Jak by byl svìt krásný, kdyby byli v�ichni jako já.

A za ètvrté, jen ten, kdo nic neví o metodách konstruktérù
automobilù a poèítaèù, mohl vytvoøit tak obsoletní stvoøení,
jakým je èlovìk. Ka�dou chvíli onemocníme, tloustneme, ple-
�atíme, bez brýlí nevidíme, padají nám zuby, kosti køehnou, kù�e
vadne, potence rovnì� (kdybychom byli asexuální, tak by to
nevadilo), artérie se ucpávají, smysly otupují, mozek se svra��uje,
pamì� vynechává a dìti nás pøestávají nav�tìvovat. Kdyby to
byla Bo�ka, kdo nás vytvoøil, u� by na ni u soudu bylo plno
�alob, zdùvodnìných a trestných. Byla by odsouzena k náhradì
�kod vèetnì opravy v�ech na�ich defektù, k veøejné omluvì
a k závazku, �e po dobu nejbli��ích pìti miliard let se nepokusí
o návrat do kreaèního byznysu, a pak jen pod pøísným dohledem
státního výboru expertù.

A vùbec nejpádnìj�ím argumentem je to, �e myslíme. Expe-
rimentujeme, objevujeme, teoretizujeme, extrapolujeme, pøed-
povídáme. Kdybychom skuteènì byli výsledkem mistrovského
plánu, pak by nás byla Bo�ka vytvoøila jako tvory nemyslící,
abychom nikdy nemohli pochybovat o její existenci. Intellient
design? Tì�ko. Alespoò do té doby, ne� mi narostou �ábry, abych
mohl dýchat pod vodou.

Skeptical Inquirer 6/2002. Pøelo�il Jiøí Heøt.

EVOLUÈNÍ PØETLAK

Marek Hofman

Nejvíc jsem dupala, kdy� slon zatroubil k útoku na ten jejich
vrchol evoluce, to jsme dupali v�ichni a ptáci tleskali køídly
a �neci a ryby a pulci jen smutnì koukali, proto�e nemìli èím
dupat nebo tleskat, ale z oèí jim pøes ten smutek vyzaøovala síla
souhlasu.

�Jakýpak vrchol evoluce, kdy� lidi mají jen dvì nohy. To dá
rozum, �e na dvou nohách nic nemù�e fungovat. To ani �idle
by se na dvou nohách neudr�ela,� namítla my�.

V tu chvíli nastala hádka, opice a klo-
kani se cítili dotèeni, ptáci se na�tvanì
naèepýøili a ura�ené byly i ryby, proto�e
ty nemají ani jednu nohu a u� se zdálo, �e
se celosvìtový kongres s ostudou roz-
padne.

�Omlouvám se v�em, já jsem lidi za
vrchol evoluce neprohlásil, to øíkají ti
nadutci sami o sobì, sami se pasovali za
vládce tvorstva na zemi, i kdy� mají jen
dvì nohy,� zatroubil znovu slon, �a pøitom
se o nic neopírají, jako zvíøátka, ani nedr�í
balanc svými køídly, zpychli na tìch svých
dvou nohách bez opory,� a slon pohlédl
káravì na my�, která ten nesvár zpùsobila.

�Co to je, ta evoluce?� zeptala jsem se
kolegy �impanze, zatímco za pøedsed-
nickým stolem to dál vøelo.

Ukázal mi obrázek, kde byla my�, koèka, pes, kùò, slon
a taky opièák. �Nejdøív, tak pøed sedmdesáti milióny let, jsme
byli nìco jako vìt�í my�ka, my savci, jako druhy,� vysvìtlil mi
�impanz. �Proto teï byla ta my� jako zástupce starého druhu tak
nafoukaná.�

A já na to: �Byli jsme jako druhý, to chce� øíct?�
�Jo druhohory,� neposlouchal �impanz, �odkud to ví�, kde

jste se to vy, ovce, uèily o druhohorách?�
Nerozumí mi, pomyslela jsem si, jakýpak hory, kdy� jde

o tu evoluci a on dokonce øíká nìco o druhých horách. �Tak
o tý evoluci,� vybídla jsem �impanze.

�Z té my�i jsme se pomalu vyvíjeli, stejnì jako to je na tom
obrázku. A� nakonec z nás byl slon, nebo opièák, a tak.�

�To mi chce� namluvit, �e z tak velkýho a chytrýho zvíøete,
jako je slon, vzniknul nakonec èlovìk?� zeptala jsem se nevì-
øícnì.

�Proè ne, kdy� na zaèátku v�eho vývoje byla mròavouèká
buòka.� Ale to u� na�e povídání pøeru�il poøadatel pes. �tìkl,
abychom dávali pozor, proto�e pøedsednictvo se u� také uklid-
nilo, a teï �e pøijde to nejdùle�itìj�í.

�Ptáte se, proè musíme na lidstvo zaútoèit? Proto�e nám ve
vývoji pøeká�í. Máme ovìøené doklady, �e ve zvíøecí øí�i vzniká
evoluèní pøetlak, u� dávno by lidi byli vystøídáni novými, schop-
nìj�ími a inteligentnìj�ími druhy, ale oni se brání, vybíjejí u�
jen první náznaky nové evoluce zvíøátek, a tak evoluèní pøetlak
zbytòuje a hrozí záhubou nám v�em. Pryè s lidstvem!� zakonèil
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svùj revoluèní projev kùò, zobrazovaný dosud jako vìrný sluha
èlovìka. No to u� na tom nìco musí být, pomyslela jsem si,
kdy� i kùò vyzývá k revoluci proti lidem.

�Za-hu-bit, za-hu-bit,� rozléhá se sborovì po celých kongre-
sových pláních.

�Zahubit, to jo, ale jak?� mòoukla moudrá koèièka.

O VLIVU HVÌZD NA DÌNÍ NA ZEMI
Polemika RNDr. Jiøího Grygara, CSc.,

a výzkumníka v oblasti paranormálních jevù, psychotronika doc. RNDr. Ivo Chudáèka, DrSc.

Milan Urban

�Ukradnem jim ten nástroj, kterým se pový�ili na pány
tvorstva,� navrhla hlubokým hlasem gorila.

�Myslí� pu�ky, chlívy, jatka a klece zoologických zahrad?�
zeptala jsem se.

�Ne, proto�e to, o èem mluví�, oveèko, a v�echno ostatní,
vzniklo a� potom, co si lidi vymysleli vìdu. Ukradnem jim vìdu,�
houkla moudrá sova.

�Copak to jde, ukrást vìdu? Ta není jako kus �rádla, nebo
jako balon, ta je snad schovaná nìkde v hlavì,� pískl delfín.

�Utrháme jim hlavy,� zvolal lev.
�Postøílej nás døív, ne� urveme hlavu druhýmu èlovìkovi po

tom prvním. Projde nám to ka�dýmu jen jednou,� zaøval tygr,
který má své zku�enosti, je prý na vyhynutí. A nastala vøava,
jak se kamarádi pøedhánìli v návrzích, jak èlovìka zbavit hlavy.

Poøadatel�tí psi se mohli u�tìkat, kdy� se sna�ili zjednat klid.
�Kdy� vìdu nejde ukrást, musíme lidi pøesvìdèovat, �e jim

vìda �kodí, a kdy� se budeme hodnì sna�it, tak lidi pøestanou
vìdì vìøit,� za�eptal v nastalém klidu je�tìr bazili�ek.

�A pak je porazíme,� zatroubil slon, �proto�e bez vìdy budou
lidi bezbranní a my je svou silou smeteme z planety.�

�Evoluèní pøetlak pøece jen zvítìzí,� ukonèil �impanz ná�
celosvìtový kongres a my, celá zvíøecí øí�e, jsme skandovali
E-VO-LU-CE. Lidská Èetka se buï pøeslechla, nebo vznikl
pøeklep. V novinách psali o skandování �revoluce�.

Tak vznikla revoluce zvíøátek.
Nauèení:
�e se zvíøátkùm jejich revoluce daøí, o tom svìdèí nebývalý

rozvoj alternativních fantasmagorií.
Z pøipravované knihy �Bajkýdky z alternativního pytle�.

Obrázky U. G. Sato.

Krátký èlánek v novinách informoval, �e tato polemika se bude
konat 21. ledna v Berounì. To by mohlo být zajímavé, øekl jsem
si a jel jsem si polemiku poslechnout. Vlastním podnìtem
k pozvání Jiøího Grygara a Ivo Chudáèka byl èlánek v èasopise
Jiøího Wojnara, ve kterém byly �zasvìcené� údaje o konci svìta,
ke kterému má dojít v bøeznu tohoto roku. Autor mìl mnoho
titulù, a i proto udìlal èlánek na organizátorku veèera paní Marii
Holeèkovou, spisovatelku, fotografku a vydavatelku z Berouna,
silný dojem. Proto�e pana Grygara zná, pozvala ho zaujmout
stanovisko a ve snaze po objektivitì a �vyvá�enosti� pozvala
i pana Chudáèka.

Úvodní slovo mìl doc. Chudáèek. Mluvil velmi dlouho (na
mùj vkus) a paní Holeèková ho nedokázala � snad z ohledu-
plnosti k panu docentovi, zastavit. Tak tomu bylo v�dy, kdy� se
dostal pan docent ke slovu, i kdy� postupnì se paní Holeèkové
pøece jen daøilo jeho projev èasovì trochu omezit. Jen heslovitì
uvedu pár postøehù, které jsem si poznamenal:

Doc. Chudáèek uèil na vysoké �kole a mnoho pozdìj�ích
vìdcù uèil. Jeho pøístup k vìdìní (na rozdíl od vìdcù), je holis-
tický. Je odborníkem �na ètvrtou� dimenzi. Vìdci jsou vázáni
solidaritou (co� má být pro poznání nevýhodné). Du�e uvízlé
na Zemi chtìjí dìlat dobro, aby odèinily zlo zemøelého èlovìka
a mohly se tak od Zemì odpoutat.

Kuriózní bylo, �e o vlivu hvìzd na dìní na Zemi se vùbec
nemluvilo, v�e se toèilo kolem mo�nosti konce svìta.

Doktor Grygar mluvil vìcnì. Vysvìtlil, jaká je pravdìpodob-
nost srá�ky nìjaké planetky nebo jiného tìlesa z kosmu se Zemí;
jaká je èasová perioda srá�ek, ke kterým u� do�lo; riziko srá�ky
s men�ími kosmickými tìlesy a zda je v silách èlovìka jim
pøedejít; jak vìrohodný mù�e být èlánek o konci svìta. Pìknì
vysvìtlil, proè i vìdec mù�e být vìøící; proè � pøi rostoucím
poznání � se vynoøuje o to více otázek. Proè je o�idné, vìøit
textu jen proto, �e autor má øadu titulù � v tomto smìru vzpomnìl
Alberta Einsteina. U�ívá se pøevá�nì jen jeho jméno, bez titulù.

Pro dotazy mnoho prostoru nebylo. Za sebe jsem se doc.
Chudáèka zeptal, na jaký výzkum dostal od EU grant (zmínka
o tom byla ve zmínìných novinách). Zkoumal prý Kirlianùv
jev. V Nìmecku ho prý vyu�ívají, mají na to pøístroj, jeho�
pomocí lze provádìt diagnózu nemocí. Jeden z posluchaèù panu
docentovi sdìlil, �e pokud budou paranormální teorie vìdou
neuchopitelné, nevedou k nièemu. Kdyby jim dokázali dát
konkrétní podobu, vìda by si pak ji� poradila, jak je vyu�ít.
Nabízela se øada dal�ích dotazù. Napø. názor jiných mystikù èi
léèitelù na uvízlé du�e je ten, �e naopak èlovìku �kodí a oni
tohoto èlovìka doká�ou �pøisedlých� du�í zbavit. Byl bych se
napø. je�tì zeptal, jak to doc. Chudáèek myslí s tou solidaritou
vìdcù, která �kodí a i vysvìtlení holistického pøístupu by mohlo
být zajímavé. Léèitelé pou�ívají èasto tohoto pojmu jako frázi
a dovedou øíci vìt�inou jen to, �e �léèí celého èlovìka�. I kdy�
podobné diskuse nejsou  pøíli� u�iteèné, proto�e � øeèeno s Miro-
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slavem Holubem � jde o diskusi intelektu s jeèením sirén, je
pøece jen potøebné obèas sly�et slova, uvádìjící fantazie na
pravou míru.

Celkový dojem byl pro mne radostný. Posluchaèi tleskali
jen Jiøímu Grygarovi (nìkolikrát), Ivo Chudáèkovi ani jednou.
Samozøejmì i Ivo Chudáèek mìl v sále své stoupence. Pøímo
pøede mnou sedìla pohledná, sympatická paní, která neustále
souhlasnì kývala hlavou, kdy� pan docent mluvil. Nejprve jsem
si myslel, �e to je nìjaký tøes, ale nebyl. Na závìr pøedvedl doc.
Chudáèek v èinnosti svùj pendl a konec svìta urèil na pozdìj�í
dobu (cca. na rok 2035). Srovnání projevu Jiøího Grygara a Ivo
Chudáèka stojí té� za zmínku. Pan Chudáèek neøekl snad jedinou
souvislou vìtu, stále odboèoval, tak�e se domnívám, �e i ten,
kdo se v jeho názorech lépe orientuje, mohl stì�í sledovat nit.
Navíc jazyk se blí�il jazyku hostince IV. tøídy. Také své tìlo
nedokázal udr�et chvíli v klidu, stále se nìjak kymácel. O to
více vynikl vìcný, klidný a kultivovaný projev Jiøího Grygara.

Moje struèná informace o polemice si neèiní nárok na pøes-
nost a úplnost. Chtìl jsem se jen podìlit o pár dojmù a na událost
upozornit. Pøítomen byl i záhadolog Otmar Dvoøák, který se
ale polemiky pøíli� nezúèastnil.

Z DRUHÉHO BØEHU

�arlatánství na èeských univerzitách
U� jsme si zvykli, �e na nìkterých fakultách, tøeba té pøírodo-
vìdecké, má paravìda trvalý domov, ale dveøe jí do�iroka oteví-
rají i dal�í vìdecká centra. Na Filozofickou fakultu sice duchovní
vìdy patøí, ale ne právì léèení duchovními cestami. Pøesto orga-
nizovala tato fakulta v r. 2001 Mezinárodní pøedná�kovou øadu,
propagující �léèení skrze uèení Bruna Gröninga� (1906-1959).
Jeho následovníci, Kruh pøátel B. Gröninga, vyu�ívají jeho vì-
domostí o léèivé síle, zvané �léèivý proud�. Pùsobivost jeho
léèení byla na pøedná�kách dolo�ena nespoètem lékaøsky doku-
mentovaných zpráv o vyléèení du�evních, organických, a do-
konce i �nevyléèitelných� chorob. Tomu, �e léèení je úèinné
i u deprese, frustrace, fóbie, rùzných závislostí, posluchaèi jistì
uvìøí, proto�e budou pøi seancích pùsobení léèivé cesty poci�ovat
�jednoduchou a pøirozenou cestou�. To bylo mo�ná zajímavé.
�koda, �e jsme zme�kali vèas na�e ètenáøe informovat. Bylo to
navíc zdarma.

To dr. Hru�ovský z Centra pro rozvoj kvantové homeopatie,
energetické medicíny a duchovní etikoterapie si cení své pøed-
ná�ky a kurzy na víc, jeden semináø na 600.- Kè. Ani není snadné
se na kurzy pod názvem �Akademie transfigurace èlovìka svìt-
lem mistrù�, které probíhají v kongresovém sále �pièkové ne-
mocnice na Homolce, dostat, pøed sálem èekají davy. Zájemci
se proto musí nejprve závaznì pøihlásit a pøed vstupem øádnì
registrovat s pøedlo�ením rodního èísla a výpisu z úètu. Mo�ná
také, �e budou provìøeni, proto�e skeptici, jak víte, jsou obvykle
z Hru�ovského akcí vykazováni. Léèba �smìøuje k rozvoji
bdìlého vìdomí hledajícího, v nìm� probouzí poznání Bo�í
Pøítomnosti Já Jsem. Probuzenému umo�òuje postupnou
transmutaci energetického pole jemného tìla, mající za následek
transformaci,� transfiguraci,� realizaci panenského ducha
èlovìka v nového èlovìka s elektronovým tìlem,� sejmutí
kolektivní karmy a uvedení na stezku dharmy. Úèastníci poznají
Diamantové záøení, za�ehnou Individuální Paprsek Logu a usly�í
hudbu sfér�. Vedení nemocnice Homolka je na propagaci této
terapie velice hrdé, v�dy� u� organizuje III. roèník tìchto kurzù.

Mo�ná, �e pøí�tím rokem zavøe své chirurgické oddìlení a otevøe
Hru�ovského oddìlení transfigurace èlovìka.

Nelenila ani brnìnská Masarykova Univerzita, na její� pùdì
si dr. Hru�ovský otevøel filiálku svých kurzù. Mìl ale smùlu.
Dozvìdìli se o to závistíví Sisyfové a doporuèili rektorátu uni-
verzity, aby byly pøedná�ky zru�eny. Svìte, div se. Stalo se.

Vzpomínka na Ka�pirovského
Kdy� jsem si proèítal bájivé bláboly (BB � neinspiruje to k nìèe-
mu?) v programu Hru�ovského pøedná�ek, vybavil jsem si po-
dobné BB slavného Ka�pirovského. �koda, �e u� nezdobí na�i
�arlatánskou scénu. Zmizel, ztratil se, v tisku ani na internetu
neexistuje. �ije ale stále ve svých projevech (Ko�ice 5.9.1990):

�Takových nemocí, které je mo�né psychologicky ovlivnit,
je mnoho: bolesti cév, roz�íøení cév a køeèové �íly, nádory a jiná
onemocnìní prsu, stavy po operacích, rakovina dìlohy, cysty
na vajeènících, v ledvinách a jinde, výrùstky na nohách, køivé
prsty, køivá páteø i jizvy na srdci po infarktu. K tomu chci je�tì
dodat, �e se poprvé v historii èlovìka podaøilo masovì vyvolat
zmìnu barvy vlasù ze �edé na èernou, a to u lidí, kterým je tøeba
ji� 70 let, a té� v tomto vìku je mo�né dosáhnout, �e starým
lidem rostou nové zuby a zmìní se barva oèí. A je�tì nìco: je
mo�né vykonávat psychoterapii prostøednictvím televizoru. Za
svùj velký výsledek pova�uji polo�ení základù televizní
psychoterapie� Uskuteènil jsem 5 teleseancí za sebou pro dìti,
které se pomoèovaly. 62 procent z nich se vyléèilo. Na jednu
seanci bylo potøebné 3,5 hodiny.

V dal�ím roku jsem uskuteènil je�tì jeden telemost Kyjev -
Tbilisi. Materiál le�el dlouho v �uplíku, 8 mìsícù ho nechtìli
vùbec ukázat. Ne proto, �e by tam bylo mnoho krve, ale proto�e
panuje odpor ke v�emu novému. Byly to operace velmi tì�ké.
Jedné z tìchto �en bylo tøeba odstranit kýlu, øez mìøil 20 cm
a operace trvala jednu hodinu. A druhá operace byla je�tì
slo�itìj�í. �ena ji� pøed tím absolvovala 4 operace a v�echny
skonèily neúspìchem. Absolvovali jsme novou operaci. Trvala
3 hodiny. Øez byl 40 cm. Bìhem operace �ena necítila �ádnou
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bolest a dokonce i zpívala. Operace dopadla úspì�nì. Tento
natoèený materiál jsem pøivezl do Èeskoslovenska a vy ho
uvidíte. Nebudete vìøit vlastním oèím. Byla to té� senzace a jen
díky tomuto výsledku se mi podaøilo pøesvìdèit televizi, aby
mi umo�nila uskuteènit 6 televizních seancí v Moskvì. Tyto
seance pozorovalo 300 mil. lidí. Cíle bylo dosa�eno. Dostal
jsem miliony dopisù a telegramù. Dodnes je mám ulo�eny
u nás v pytlích. Nebylo mo�né je pøeèíst. Dodnes jsme jich
otevøeli jen 250 tis.

Ji� prvních pìt seancí umo�nilo znecitlivìt 800 chirurgických
operací. Je tì�ké vyèíslit, kolik lidí se vyléèilo. Jen v Polsku se
uvádí 800 tis. osob. Byla vykonána gigantická práce, které se
nic nevyrovná. Myslím, �e byl vykonán nejhumánnìj�í èin
v historii medicíny.

Mìl jsem takové velké obecenstvo; bylo to v Kyjevì. Byl
jsem na stadionu, ve kterém bylo 20 tis. lidí. Bylo to 17. záøí.
Dìlal jsem tam hypnotické pokusy. Osoby, které jsem vyvolával
do støedu stadionu a kterým jsem sugeroval, �e tanèí a zpívají,
potom v�echny spadly. 3 tisíce lidí. Pøedstavte si hromadu lidí,
ze kterých pùl druhého tisíce le�í. Dlouhý èas jsem prosil televizi
aby mi dovolili pøenos z hromadné seance uskuteènit, a po-
smívali se mi. A já jsem chtìl jen zjistit, co se stane, kdy� budu
mít velké obecenstvo.

A já se sna�ím v nejbli��í dobì uskuteènit dal�í chirurgickou
operaci pod psychoterapeutickým vlivem, a to velmi tì�kou.
Operace bude vrcholem mého dosavadního úsilí a nebude se
uskuteèòovat v bli��í vzdálenosti ne� 10 tisíc km. Bude potøebné
pacientovi udìlat nový kolenní kloub. To znamená rozøezat kosti;
v noze toho èlovìka bude titanový høeb dlouhý 60 cm. Nìkdy,
kdy� pøemý�lím nad touto operací, bìhá mi po zádech mráz.
Myslím si, �e úspìch pøivolá pozornost mezinárodní veøejnosti

Pøedná�ky 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 pøedná�kách
následuje diskuze.

17. 4. 2003 Potøeba mýtù a rituálù v �ivotì jedince a spoleè-
nosti � Mgr. Helena Klímová
Souvislosti tìlesného a du�evního zdraví

15. 5. 2003 Pøita�livost víry v reinkarnaci a zá�itek blíz-
kosti smrti � Vìra Nosková
Mimozem��ané v souèasném nábo�enském
�ivotì - PhDr. Zdenìk Vojtí�ek

Poèínaje záøím tohoto roku jsou termíny pøedná�ek domluveny
na tyto dny: 18. záøí, 16. øíjna, 20. listopadu a 18. prosince.
Jejich náplò bude uveøejnìna v pøí�tím Zpravodaji, který vyjde
do zaèátku léta.

a donutí to svìt hledat cesty k tomu, aby se teleterapie provádìla
ve v�ech zemích.

Antigravitaèní �tít
Antigravitaèní �tít by byl ú�asným vynálezem, jen�e� Dosud
se snad je�tì nikdy nestalo, aby my�lenka, která nemá nejmen�í
nadìji na úspìch, nadchla tolik vìdeckých mana�érù význam-
ných spoleèností. Buï nikdy nestudovali nebo nikdy nepochopili
nejzákladnìj�í fyzikální principy. Kuriózní je, �e to jsou dosud
seriózní firmy, Boeing a také BAE, britský letecký gigant, které
se sna�í dokázat, �e Podkletnovùv antigravitaèní �tít mù�e
fungovat. BAE na tomto problému údajnì pracuje ji� dva roky,
bez jakéhokoli úspìchu.Také v NASA se nepodaøilo zkonstru-
ovat funkèní prototyp. Pøesto prý investovali v r.1999 dal�ích
nìkolik milionù dolarù do výzkumu antigravitace. Kdy� �tít stále
nefungoval, prohlásili výsledky za problematické (inconclusive)
a ve výzkumu utopili dal�í milion.

Proè Boeing utrácí celé miliony na testování smì�ného
návrhu obskurního ruského fyzika, návrhu, který nepro�el
jediným testem a z fyzikálního hlediska je nemo�ný, není jasné.
Kdyby se podívali na webovou stránku www.bobmark.com,
nejspí�e by projekt vzdali. Fyzik R. L. Park toti� identifikoval
sedm znakù, typických pro pseudovìdu, a v�ech sedm znakù se
hodí na Podkletnovùv �tít.

R. I. Park v elektronickém týdeníku
�What´s New� (American Physical Society)
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