
NOVÉ CESTY 

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY 

Jiří Heřt úspěchy jen u akutních chorob, třeba infarktu a případů 
chirurgických, ale o chronické choroby se nestará a ne-
dovede je léčit. Hlavně však úplně zanedbává prevenci, 
ta dnes vůbec neexistuje, a také detoxikaci organizmu, 
zaplavovaného nejrůznějšími jedy. Lékaři často chybu-
jí, pacientům se nevěnují, chemické léky na chronické 
choroby nestačí a pacienty poškozují. 
Záchranu nabízí čínská medicína, vycházející z tisí-
ciletých zkušeností, která vidí člověka celého a léčí 
pomocí energií. Přednáška se začala hemžit termíny 
čchi, meridián, bioenergie, čakra, ale hlavně penta-
gram. Základem všeho je pět elementů: oheň, Země, 
kov, voda, dřevo, které na sebe působí a vzájemně

Energy Group a.s.
Alternativní medicína ani zdaleka není konzervativní, 
neměnnou oblastí. Je naopak vysoce dynamická, mění 
a adaptuje se jako proteus. Po pionýrském porevoluč-
ním období s tisíci jednotlivých léčitelů, bylinářů, 
psychotroniků a proutkařů se k nám začaly z Východu 
i Západu importovat nejrůznější tradiční i nově obje-
vené duchovní a paranormální metody spolu se „sofi s-
tikovanými“ biotronickými přístroji. Léčitelé se začali 
seskupovat, organizovat. To vše známe. AM se však 
vyvíjí dál a dnes směřuje k vysoké organizovanos-
ti, sdružování jejích metod a snaží se proniknout 
do medicíny konvenční. Lze to dokumentovat vzni-
kem alternativních zařízení typu Institutu celostní léč-
by nebo Naturcentra Salvea, ale především na příkladu 
české fi rmy Energy Group a.s.
Objevil jsem ji náhodou, když místní rozhlas ve vsi, 
kde mám chalupu, zval na přednášku rakovnického 
chirurga, dr. J.S. o západní a čínské medicíně. V prv-
ní části dvouhodinového výkladu mluvil pan doktor 
věcně o tom, co je to zdraví, jak si ho zachovat, jak 
správně jíst, cvičit, ale záhy přešel na katastrofi ckou 
notu: Situace v oblasti zdraví a zdravotnictví je u nás 
špatná, přímo děsivá. Zatímco naši předci žili v zdra-
vém prostředí a měli kvalitní výživu, dnes je ovzduší 
otráveno, potraviny plné jedů, člověk vystaven těžkým 
stresům, tělo i psychika trpí, imunita je narušená, a zá-
padní medicína není schopna se s tím vyrovnat. Ta má 
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Cílem Českého klubu skeptiků SISYFOS je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné 
jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou podvodných 
služeb, pomůcek a přístrojů. Podporujeme kritické myšlení a zdravou pochybovačnost. Naším členem se může stát 
každý, kdo dává přednost rozumu před vírou v zázraky.
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„Růžice pentagramu“ podle Energy Group a.s.
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se harmonizují. Podle tohoto všeobecného principu 
čínská medicína sestavuje komplexní bylinná léčiva, 
regenerující, léčící a detoxikující lidské tělo. Tímto způ-
sobem jsou sestaveny léky společnosti Energy Group a.s. 
V doporučování léků panu doktorovi vydatně pomáhala 
„konzultantka“, místní knihovnice, která s celou svou 
rodinou léky úspěšně používá a také je pacientům dis-
tribuuje „za režijní cenu“. Pan doktor byl ochoten paci-
enty přivítat ve své soukromé ordinaci, ale s podmínkou, 
že si pacient zakoupí lék fi rmy Energy. Nakonec vyjádřil 
přání, aby byl ve vesnici založen i klub fi rmy Energy, 
ve kterém by si členové mohli navzájem sdělovat úspěchy 
energetické léčby a získat značné výhody v podobě zlev-
něných léků a Zpravodaje. 
Pan doktor hrál velkou dvojroli jako věrozvěst alternativ-
ní medicíny a dealer fi rmy Energy, ale jeho odborně se 
tvářící přednáška byla pro přítomných 25 babiček přece 
jen poněkud náročná. Přesvědčivější byla paní konzul-
tantka se svými dlouholetými zkušenostmi s „čínskou“ 
terapií. Po přednášce se kolem ní seskupila asi polovina 
kulhajících budoucích obětí fi rmy Energy. 
Dozvěděl jsem se tak, že v ČR existuje fi rma, která 
údajně podle principů čínské medicíny vyrábí bylinné 
„bioenergetické“ léky, které nejsou veřejně inzerovány 
ani nabízeny v lékárnách. Firma je prodává pacientům 
prostřednictvím sítě lékařů, konzultantů a klubů pacien-
tů a plíživě tak vybudovala rozsáhlé alternativní zdravot-
nické impérium. 

Velký rozmach a známá pařeč pavěd
Podrobnosti o fi rmě a jejích výrobcích lze najít na ob-
šírné, technicky kvalitní a stále aktualizované webové 
stránce www.energy.cz v 9 řečech. Generální ředitelství 
je v Praze a má několik divizí. Divize výzkumu a vývoje 
má spolupracovníky v laboratořích v celé ČR. Pobočky 
s „jednotným trhem“ má fi rma v Polsku, Slovensku 
a Maďarsku, a proniká do dalších evropských států. 
V jejích službách je několik desítek lékařů, farmaceutů. 
a větší počet „konzultantů“. Kromě školení vlastních 
pracovníků v rámci tzv. Univerzity Energy organizuje 
fi rma přednášky po celé ČR v počtu cca 30ti měsíčně. 
Tituly přednášek: Karmická brána duše, Masáže Shi-
atsu, Masáže horkými kameny, Regenerace v Penta-
gramu, Večer s Reiky, Intuitivní astrologie, Meditační 
večery, Diagnostika EAV přístrojem, Měření Supertro-
nikem, Ezoterický festival, Tradiční čínská medicína aj. 
Na webu existuje také odborná e-mailová poradna, kde 
do týdne zodpovídají dotazy členů klubu psycholog, pe-
diatr, gynekolog i kardiolog. Kluby, zatím na 20 místech 
v ČR, jsou místem schůzek členů, poradnou s odborníky, 
prodejnou a léčebným zařízením s nabídkou snad všech 
existujících metod AM (Vollova elektroakupunktura, 
masáže thajské, lymfatické, detoxikační, plosky nohy, 
vypracování horoskopu, léčba Biotronovou lampou, 
diagnostika automatickou kresbou nebo dle čaker, One 
Brain kineziologie, meditace, tarot, škola harmonie 
s elementy tibetských technik). V každém klubu je 
k dispozici elektroakupunkturistický přístroj Supertronic 
ke zjištění příčiny obtíží a vytestování vhodného příprav-

ku.. Pro členy klubů vydává fi rma od r.1998 měsíčník, 
Zpravodaj, vždy zhruba se 30 krátkými články.
Filozofi í fi rmy je nabízet „novou progresivní metodu 

reverzní regenerace, založenou na principech bioinfor-
mační terapie a holistickém přístupu. Využívá nejno-
vější poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, 
krystalterapie a biorezonance. Nosičem bioinformací 
je bylinný, polykompozitní extrakt.“ Bioinformační pří-
pravky působí současně na více úrovních, „přímo přes 

meridiánové propojení, a pomocí biorezonance ruší in-
formační složky příčiny onemocnění již v informačním 

poli člověka. Harmonizují energetické dráhy a vylučují 
toxiny z těla prostřednictvím bioinformací. K nastolení 
rovnováhy dochází pomocí reverzních příznaků minu-
lých onemocnění.“

Oheň v kostech začal v květnu
Firma nabízí širokou paletu léčebných širokospektrých 
regeneračních přípravků, které mají charakter potravino-
vých doplňků (u nich není ověřována účinnost.). Základní 
řadou je pět bylinných koncentrátů - Pentagram - po 30 ml 
v ceně 385 Kč.: Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Ko-
rolen. Vedle nich fi rma nabízí Ostatní koncentráty (2), 
Unikátní přírodní zdroje (4), Další stravní doplňky (9), 
přípravky k vnějšímu použití, regenerační krémy, kou-
pele, zubní pasty, kosmetiku, speciální antiseptické pro-
středky i brožuru Regenerace v pentagramu.

Složení koncentrátů je kuriózní. Třeba Vironal obsahuje 
výtažky a bioinformace z 19 domácích bylin (krvavec, 
lípa, mateřídouška, lékořice, čubet, bukvice, oman, po-
točnice aj.) a bioinformace z nerostů (jaspis, antimonit 
a další). Díky výtažkům z grapefruitových semen pů-
sobí Vironal proti téměř 800 kmenům bakterií a virů. 
Chuť dotváří komplex éterických olejů a myrhy. Vironal 
harmonizuje energetické dráhy tlustého i tenkého střeva, 
sleziny a tří zářičů. Má detoxikační, antioxidační a re-
generační účinky. Působí na desítky tělesných (infekty 
plic, nemoci kostní dřeně, záněty střeva aj.) i psychických 
chorob (deprese, melancholie aj.). Před použitím je nutno 
lahvičku protřepat, aby došlo k dynamizaci informač-
ních složek. Tři kapky denně jsou dávkou preventivní, 
devět kapek dávkou regenerační. Záhadou je, jak fi rma 
lék z našich bylin sestavila podle principu čínského pen-
tagramu, a další záhadou, jak vědečtí pracovníci fi rmy 
prokázali deklarovanou účinnost. 
Další přípravky jsou určeny pro prevenci a léčbu astma-
tu, ekzémů, poruch imunity, žloutenky, aterosklerózy, 
hypertenze, mrtvice, infarktu, onkologických onemocně-
ní, malárie, neplodnosti, skoliózy, artrózy, Bechtěrevovy 
nemoci, epilepsie, senility, kazivosti zubů atd. Neexistuje 
choroba, pro níž by fi rma neuměla poskytnout vhodný 
přípravek. 
Spektrum výrobků se stále rozšiřuje a nabízejí se i pří-
pravky pro aktuální potřebu. Tento rok je totiž podle 
čínské astrologie „Ohněm v kostech“ a dojde v něm 
k „velmi citelnému zatížení pohybového aparátu“ 
s mimořádnými bolestmi. Začnou v květnu. Proto fi r-
ma připravila preventivně „kloubní balíček“. Hlavní 
jeho součástí je Skeletin, který posiluje tvorbu kosti a 
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zpomaluje její odbourávání. Užívat se musí celé léto. 
Další nezbytnou součástí je Artrin, bioinformační krém 
na regeneraci buněk chrupavčité tkáně. K dosažení pl-
ného efektu je ovšem třeba používat i bylinný koncentrát 
King Kong, zaměřený na dodání energie a na činnost led-
vin, aby se odplavily toxické látky z kloubů.
Snad si mohu, v článku pro skeptiky, odpustit odborný 
komentář ke smysluplnosti metod a účinnosti preparátů. 
Z uvedeného je snad zřejmé, že fi rma nabízí nesouro-
dý guláš absurdních, neúčinných metod a přípravků, 
které nemají nic společného s čínskou medicínou, 
a její „fi lozofi e“ je jen nesmyslnou verbální ekvilibris-

tikou. Jde o paramedicínu par excellans a podvodný 
bysnys. Přesto se podařilo fi rmě Energy Group vy-
budovat širokou, dokonale zorganizovanou výrobní, 
propagační, distribuční i klubovou síť pro pacienty, 
působící mimo český zdravotnický a lékárenský 
systém. Využívá falešné reklamy a přednášek desí-
tek lékařů, kteří bez ohledu na Etický kodex České 
lékařské komory nabízejí prostředky neodpovídající 
současným vědeckým poznatkům a horlivě hano-
bí západní medicínu a její lékaře. Z hlediska etiky 
a vědecké medicíny je to zločin. Ale i to je v současné 
době možné.

ZTRACENI V PŘEKLADU

Martin Petrásek

Převzato z časopisu Svět vědy, datum vydání 5. 6. 2006, 
rubrika Věda naruby, str. 34
Za několik posledních dnů jsem se setkal s obzvlášť 
velkým počtem podivných úkazů a lidí. Začalo to člán-
kem jistého známého excentrického redaktora v jednom 
společenském týdeníku. Autor se zcela amatérsky roz-
hodl fušovat do odhalování nadpřirozena a zklamal se, 
když narazil na skeptiky. Pak mi na ČT1 hrozila nějaká 
lékařka z centra celostní medicíny, že když budu chodit 
často na solárko, dostanu z tamního UV záření rakovinu. 
A když jsem si už myslel, že je bláznům konec, poslal mi 
kamarád pro pobavení pozvánku na kurz „kosmologické 
terapie“. Ztratil jsem se tento týden zcela v balastu infor-
mací snažících se pasovat do role „exaktních vědeckých 
postupů“. A to rozhodně nebyl všemu konec. 
Všiml jsem si, jak často jsou skloňovány vědecké termí-
ny a vědecky znějící pojmy lidmi, kteří s vědou nemají 
nic společného. Dělají to z mnoha důvodů. Kvůli tomu, 
aby někoho napálili, podvedli, protože je to v očích laiků 
udělá hodnověrnějšími, vzdělanějšími a důvěryhodnější-
mi. Často to také dělají jen z obyčejné neznalosti, protože 
tomu sami věří anebo protože to někde četli a zdá se jim 
to hodnověrné. Jde vlastně o takové speciální šíření hlou-
posti a naprosto zkreslených informací. Někdy úmyslné 
a někdy neúmyslné. 

Vědecká slova 
Léčitelé a šarlatáni se začali oblékat do kabátu, který jim 
umožnili nasadit zmanipulovaní lékaři. Vznikají tak vel-
mi sofi stikovaně znějící léčebná a lékařská centra, která 
však s opravdovou medicínou nemají nic společného.
Nabízí se nám ke koupi tachyonizované výrobky, detek-
tory elektrosmogu, obrázky energetizované harmonický-
mi vibračními módy, astrologové „vědecky“ zkoumají 
vliv planet na člověka a homeopati léčí potencovanými 
laktózovými pilulkami bez jediné molekuly účinné lát-
ky. Vítejte ve světě pseudovědy. Zdálo by se rozumné, 
abych se sám sebe zeptal, jestli jen nejsem zaslepen 
a přespříliš zabřednut do vědy, která mě živí. Ale mys-
lím, že nejsem. Vlastně to vím jistě. Protože si zároveň 
dokážu uvědomit, že ve všech těchto případech není pro-
blém v mé neochotě přiznat, že se věda dá potkat i jinde 

než na akademické půdě. Problém je v tom, že to vše, 
co jsem jmenoval, jsou naprosté „ptákoviny“. Celostní 
medicína totiž není medicína a lékařská věda ji neuznává. 
Celostní medicína si jen vypůjčila honosný název medicí-
na, aby dohnala to, co lékařská věda naháněla posledních 
sto let kvalitní a nezpochybnitelnou prací. Kosmologická 
terapie nemá nic společného s kosmologií. Jde jen o slovo 
v názvu kurzu za 1800 Kč, aby lépe lapila lidi na nesmy-
slné žvásty. Nepočítám, že by někdo z přednášejících 
věděl cokoliv o kosmologii anebo velmi raném vesmíru 
a kosmické infl aci. Tachyonizované výrobky zase nemají 
nic společného s tachyony, protože tachyony neexistují 
a detektory elektrosmogu jsou neúčinné, protože elektro-
smog je z defi nice prodejců těchto přístrojů vlastně vše 
elektromagnetické okolo nás - tedy i obyčejné denní světlo.
Ztrácíme se v překladu 
Lidé se tak pochopitelně ztrácejí v překladu a ani se 
nedivím, že jen stěží rozeznávají, co je realita a co fi kce. 
Co je podvod a co je jen zajímavá přírodní zákonitost. 
Maminka jedné mojí kamarádky celkem tři čtvrtě roku
nepoužívala mikrovlnku, protože se kdesi dočetla, 
že škodí zdraví. Na naší univerzitě se díky jednomu 
podivínovi (který drží pod patronací celý akreditovaný 
studijní obor) učili studenti během výuky alternativní 
medicíny zastavovat menstruaci barevnými gumičkami 
navlečenými na palce. A v televizi vám zase radí „reno-
movaný odborník na celostní medicínu“ s titulem MUDr., 
že UVA záření může ve velkých dávkách způsobit rako-
vinu. UVA záření přitom nemá ionizující účinky. 

Besídka zvláštní školy 
Když se pak objeví skeptická skupina anebo člověk, 
který tyto blbosti potírá, je považován za tmáře. Roz-
dávání Bludných balvanů (BlB) společností Sisyfos pak 
zmíněný publicista označil za besídku zvláštní školy 
a jejich stoupence za členy kvazináboženského kultu. Pak 
se ale nedivme, až se tito lidé, kteří to dělají dobrovolně 
a zadarmo, rozhodnou s tímto koníčkem prásknout. 
A my zas budeme každý den dvacet minut čumět na má-
vající ruce psychotronika Pffeifra (na televizní obrazovce 
v hlavním vysílacím čase). S celým problémem „ztracení 
(anebo zatracení) v překladu“ souvisí ještě jeden zásadní 
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hájí - například jako lidé ze Sisyfa - humornou a záro-
veň osvětovou cestou. Odhalují podvodníky, upozorňují 
na nesmysly a nefunkční výrobky, podvodné léčitele, 
organizace a fi rmy matoucí veřejnost. No a pak přijde 
nějaký humanisticky vzdělaný redaktor a myslí si, že 
veřejnosti prokázal službu, když z nich udělal pitomce. 
Vědci jsou vlastně často bráni jako takové „velmi levné 
prostitutky“. Na jednu stranu společnost využívá jejich 
služby a jsou pro ni nepostradatelní. Na stranu druhou, 
pokud se rozhodnou hájit své vlastní znalosti nabyté 
dlouhými roky studia (aby se z technického pokroku 
nestal holubník), jsou označeni za zaslepence. 
Pro všechny, kteří svůj vztah k vědcům takhle podvědo-
mě cítí, doporučuji představit si život bez nich. Nahraď-
me předsedu AV ČR astrologem, ministrem zdravotnic-
tví jmenujme nějakého věhlasného homeopata a do on-
kologických center posaďme přece „mnohem úspěšnější“ 
lidové léčitele. 
Ať žije Kocourkov! 

PRO BALVAN SI PŘIŠLA JEN ČTK

Věra Nosková

problém. Skutečná funkce skutečného vědce. Minulý tý-
den mi totiž volal jeden pán, co tvrdil, že popřel platnost 
Speciální teorie relativity. Během 24 minut dlouhého 
rozhovoru jsem si uvědomil zajímavou, ale smutnou věc. 
Roky studia a bádání. Stohy literatury a vědeckých člán-
ků. Lobování za prodloužení otvírací doby na fakultní 
budově proto, aby člověk mohl sedět nad problémem 
do noci. A pak se objeví publicisté, co se domáhají pozor-
nosti například kvůli poltergeistovi: „Prosím libovolný 
fyzikální ústav, aby začal pracovat na zdokumentování 
jevu v Bobrové. Vědci jej zjevně nemají zájem objasnit.“
Přitom se vědci s platem průměrného zedníka profesně 
věnují zcela jiným problémům. Vědci nejsou službou 
veřejnosti. Nemají v popisu práce reagovat na kdejakého 
podivína a dělat mu recenzi a oponenturu. Mají své úvaz-
ky a mají na starosti řešení svých vědeckých záležitostí. 

Vyměňte si role! 
Přesto však často projevují zájem napomoci veřejnosti 
s některými problémy. Někteří pak svou práci dokonce 

Scénář udělování Bludných balvanů se ani letos ne-
změnil. Důstojný, kostýmovaný průvod sestoupil ulič-
kou posluchárny MFF UK ke katedře a pedel Martin 
Bloch oznámil začátek akce, která osciluje mezi sar-
kastickým smíchem a zvednutým ukazováčkem. 
Co se mění, jsou samozřejmě laureáti. Bohužel 
pro náš všednodenní život, v němž zastupují prvek 
vyšinutosti či podvodu, je jich stále dost a zdá se, 
že jejich řady rostou, což je naopak výhodné pro ko-
mitét pro udělování Bludných balvanů, který tak má 
dost adeptů. 
Jiří Grygar, který se pro tu chvíli představuje jako mi-
mořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, 
ve své úvodní řeči zdůraznil: „Ani po úspěšném prvním 
ročníku BlB jsem netušil, že zásoba nominovaných ne-
bude vbrzku vyčerpána: pokaždé povstali noví bojovníci, 
dychtivi vystoupit na bednu vítězů. Prestiž naší každo-
roční soutěže o Bludné balvany totiž rostla úměrně tomu, 
jak se rozšiřoval záběr nominací. Z dosavadních 42 Blud-
ných balvanů získali čeští pavědci plných 45%, například 
díky tajným vysílačkám životabudících ódických polí 
nebo odstiňováním elektromagnetického smogu pomo-
cí samolepek na mobilech. Čtvrtinu ocenění obdrželi 
neprávem zneuznávaní léčitelé, kteří dosahují úžasných 
výsledků třeba pomocí kvantových vysavačů nádorů 
či ještě kvantovější homeopatie. Zato mnou tak protežo-
vaná astrologie zřejmě upadá, neboť na ni zbylo necelých 
15% udělených balvanů.
Vzápětí přidáme do bludné mozaiky dalších 6 kamínků 
a budeme tak moci s uspokojením konstatovat, že podi-
vuhodný svět jurodivých - leč i cynických obchodníků 
s lidskou hloupostí - u nás vzkvétá přibližně tím tem-
pem jako HDP. Možná se časem ukáže, že jde o dosud 
nepopsaný ekonomický zákon: čím větší bude HDP, tím 

ochotněji naši spoluobčané míní podpořit ty, kdo k růstu 
HDP opravdu, ale opravdu nijak nepřispívají - jen hbitě 
naskakují na pádící žebřiňák ekonomické prosperity 
naší milované vlasti. (...) Chtěl bych poděkovat všem 
členům Komitétu za aktivní účast v nominačním procesu 
i v přípravě slavnostního ceremoniálu. Děkuji též dě-
kanovi MFF UK prof. Zdeňkovi Němečkovi za laskavé 
poskytnutí proslulé posluchárny (v prostorách Matema-
tickofyzikální fakulty UK - pozn. aut.), jež svou dispozicí 
podtrhuje výjimečnost této chvíle.“

ZLATÝ BALVAN v kategorii jednotlivců 
získal „syn svého otce“ Antonín Baudyš mladší, 

za důstojnou propagaci a výklad astrologie 
a minulých životů.

Tento astrolog je důstojným nástupcem nositele zlatého 
Bludného balvanu Sisyfa (stejného jména) za rok 1999 
a lze říci, že se dnes stal nejznámějším astrologem 

KDO CO DOSTAL A ZA CO?
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u nás… K astrologii se mladý Antonín dostal kvůli hol-
kám. Vždycky prý fatálně šlápl vedle a jediný, kdo mu 
mohl pomoci byl jeho táta, velký to hvězdopravec. Syn 
se ostýchal pořád ptát a tak si řekl, že se musí astrolo-
gii naučit. Ovšem k astrologii měl blíže už dříve - a to 
v minulém životě. Jak řekl: „Sám jsem byl překvapen, 
že paměť mi vůči astrologickým informacím fungovala 
na 200%. Vše, co jsem zaslechl, či si přečetl, mi zůstalo 
v paměti.“ (Tedy si pamatuje i to, co mu dosud nikdo 
neřekl, ani si nikdy nepřečetl - kam se hrabou počítače, 
které si pamatují vše sotva na 100%!). K minulým ži-
votům se náš laureát dostal díky nositelce zlatého Blud-
ného balvanu za r. 2001 paní doktorce Martě Foučkové. 
Po seancích u ní začal u sebe i svých přátel samovolně 
vhlédat do minulých životů. V jednom ze svých minulých 
životů nebyl astrologem, ale letcem za první světové vál-
ky. Přišel na to, když se v Česku začaly nosit světlé ko-
žíškové bundy s beránkem na lemech. Při pohledu na ty 
bundy ho jímala zvláštní nevolnost, odvracel se od nich 
pohledem. Později se dozvěděl, že takovou bundu nosil 
za války jako pilot a v téhle bundě mu zezadu rozstříleli 
záda. Střelba na letadla - dokonce i zevnitř - se ostatně 
stala v Baudyšově rodině doslova dědičným údělem. 
A co čeká Antonína Baudyše juniora v budoucnu? Jak se 
svěřil časopisu Fantastická fakta, rád by se lépe naučil 
mundánní astrologii, aby se mohl dát do služeb světové 
bezpečnosti. Rada bezpečnosti ho jistě povolá za svého 
poněkud nestálého stálého člena.

STŘÍBRNÝ BALVAN v kategorii jednotlivců
dostal Jaromír Kozák za alternativní přínos zejména 

egyptologii, spiritismu a kvantové mechanice.
Ústředním vědeckým záměrem Jaromíra Kozáka je 
poznání a obnova zapomenutých duchovních odkazů. 
Jeho dílo, čítající kolem deseti knižních svazků, slyne 
celostním, mezioborovým přístupem a překvapivými 
výzkumnými metodami.
Především tu je Kozákův třídílný komentovaný překlad 
Egyptské knihy mrtvých, líčící posmrtné putování duše, 
dychtivé osvobození od dalšího převtělení. Kniha prý 
není souborem fantastických náboženských představ, jak 
soudí zkostnatělá věda, nýbrž popisem skryté duchovní 
skutečnosti. Náš laureát to pochopitelně zná nejlépe, 
neboť v jednom ze svých minulých životů, v době 12. 
dynastie, osobně redigoval originál knihy, kterou pak 
ve 21. století přeložil a opatřil komentářem. Názorně tak 
potvrdil a aplikoval principy transpersonální psychologie 
rozvíjené naším slavným krajanem Stanislavem Grofem, 
nositelem Bludného balvanu za rok 2000. Jaromír Kozák 
nepochybuje o existenci prastarých vyspělých civilizací, 
dosud známých pouze z mýtů o Atlantidě a zemi Mu. 
Tyto civilizace prý byly osudově postiženy kosmickou 
katastrofou v 10. stol. př. Kr., kdy se Zemi těsně přiblížila 
zhoubná kometa, která naši planetu poškodila, ale naštěs-
tí nezničila, zatímco planetu mezi Marsem a Jupiterem 
roztrhala na kousky. Pyramidy v Gíze jsou starší, než se 
uvádí v učebnicích, neboť vznikly jako úložiště chránící 
archívy dávné civilizace před kosmickým nebezpečím. 

Archív dosud čeká na znovuobjevení v podzemních 
prostorách pod pyramidami a Sfi ngou. Nemáme se však 
na co těšit, protože duchovně pokleslé lidstvo nejspíš 
zneužije nalezených informací ke konstrukci strašlivých, 
psychiku ničících zbraní. Náš laureát dále odhalil spo-
jitost (datovanou rokem 1628 př. Kr.) starověku s vele-
důležitým fenoménem novověku - českým spiritismem. 
Napsal o něm téměř devítisetstránkovou knihu “Spiri-
tismus - zapomenutá významná stránka českých dějin” 
(Eminent, Praha 2003). Čeští spiritisté měli být nositeli 
vysokých morálních kvalit, přičemž se cele zaměřili 
na racionální poznávání duchů a jejich projevů. Jaromíru 
Kozákovi náleží prvenství moderního přírodovědeckého 
výkladu spiritistických fenoménů. 

BRONZOVÝ BALVAN v kategorii jednotlivců 
dostala Eva Ostrčilová za astrální ochranku lidí 

i automobilů a za konfi gurovatelné amulety
Naše laureátka nabízí na esoterickém trhu dvě významné 
inovace:
1. Astrální bezpečnostní službu založenou na starých 
keltských kouzlech zahrnující: magickou ochranu auto-
mobilů před odcizením a vyloupením, za druhé: osobní-
ho astrálního bodygarda, který ochraňuje před veškerým 
zlem namířeným proti vám. Byť by na vás mířil jednotli-
vec, tlupa, či kolektiv.( Zda ochraňuje před státem a jeho 
daněmi není známo.)
Astrální bodygard vás nejen ochrání, ale zároveň obrátí 
zlo na jeho původce.
2. Konfi gurovatelný personalizovaný amulet.  Balíček-
-amulet velikosti cca.4 x 3 cm, který je vyroben pro urči-
tou osobu (tudíž je nepřenosný) a vydrží na celý život. Jen 
ho nesmíte ztratit nebo vyprat. 
Vejde se do něj 18 libovolně vybraných položek z katalo-
gu, který jich nabízí 36. Amulet pak zajišťuje například: 
štěstí, schopnost se vyjádřit, změnu nezdravého způsobu 
života, likviduje ochablost a depresi, energetické bloky, 
zlé duchy. Pomáhá při konkurzech a získání vyvolené 
osoby, udržuje teplo domácí krbu, zajistí úspěch v soud-
ních sporech atd.

ZLATÝ BALVAN v kategorii skupin 
získala Česká tisková kancelář a to za podporu pro-

pagace okultních nauk.
Česká tisková kancelář je národní tisková a informač-
ní agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní 
a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. 
ČTK je veřejnoprávní institucí, která byla zřízena záko-
nem. Ve své práci se řídí heslem: Rychlost - Spolehlivost 
- Nezávislost.
Nezávislá ČTK skutečně je - žel, občas i na kritickém 
rozumu. V jejím servisu pro média se totiž rovněž vysky-
tují články, jejichž hodnota je vskutku pochybná.
Třeba v článku V roce 2006 nás bude ovlivňovat naše 

nitro, tvrdí čísla nás agentura seznamuje s tím, že podle 
numerologů letos do popředí více vystoupí hodnoty po-
stavené na harmonických vztazích. Také se můžeme do-
zvědět, že rok 2006 bude rokem klidnějším, pro mnohé 
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velmi úspěšným, alespoň podle numeroložky Evy Suché. 
Och, jaké moudro!
ČTK přináší i názory astrologů. Třeba v letošním lednu 
měl podle Pavla Turnovského proběhnout na minister-
stvech vnitra a spravedlnosti skandál. Možná proběhl, 
ale pravděpodobně byl dokonale utajen. 
Podle důvěryhodného kartářského zdroje nás ČTK 
upozorňuje na to, že v Moravskoslezském kraji budou 
v tomto roce uzavřeny důležité smlouvy. Některé z nich 
ale budou zpochybněny. Navíc prý podle kartářky Lud-
mily Šottové přichází doba, kdy se bude sklízet to, co se 
v minulosti zaselo. Dokonce děti, narozené v letošním 
roce, budou zcela nečekaně veselé, hravé, chytré a spra-
vedlivé, ale taky tvrdohlavé a odmlouvačné.Dále nás 
agentura informuje o tom, že dnes už je astrologie obor, 
který se studuje, a jen odborník může opravdu dotyčné-
mu vysvětlit, jaké je jeho postavení budoucnosti. Nikde 
ani písmenko o skutečné povaze astrologie, numero-
logie a kartářství.

STŘÍBRNÝ BALVAN v kategorii skupin
obdrželo nakladatelství Alman za vydávání a šíření 

esoterické literatury.
Brněnské nakladatelství Alman, které v jedné ze tří 
edičních řad vydává duchovní a esoterické knihy, zřídilo 
internetové i fyzické knihkupectví Pozoruhodné knihy, 
soustřeďující tyto perly snad ze všech nakladatelství, 
které podobné tituly vydávají. Je jich tu na 6 tisíc. 
Při návštěvě jejich brněnského knihkupectví mě zaujal 
regál s knihami o duších a andělech. Jejich tituly zněly 
až domácky: Ve společnosti andělů, Poznej svého anděla, 
Léčení s anděly, Archandělé bytosti světla a Jak spolu-
pracovat s anděly a přírodními duchy. Korunou všeho je 
encyklopedie andělských zásahů v historii lidstva Ange-
lologie dějin 1 za nebeských 1805,- Kč. Doslova mě fasci-
novala kniha od údajně českého autora Roberta Detzlera. 
V kroužkované vazbě na 213 stranách jsou narýsované 
jednoduché obrazce, přiřazené k různým zdravotním 
potížím. Člověk s potížemi vypsanými nad obrazcem by 
měl položit na kresbičku dlaň nebo lékovku s čistou vo-

dou a kapátko, kterým pak voděnku nabitou uzdravovací 
energií nakape do úst. Tento sešit z nakladatelství ANAG 
byl za lidových 559,- korun. Spojit prodej, půjčování 
a vykupování knížek do jedné příjemné prostory je 
nápad hodný okopírování. Ale samotné knihy jsou po-
roučivé, blábolivé, nafoukané a trapné, s řídkým textem 
a předražené. Včetně esoterických titulů, které vydává 
Alman. Jednu jejich kmenovou autorku vydanou opět 
v loňském roce jsem zakoupila. Estonka Luule Viilma 
píšící rusky v minulém roce u Almanu vydala knihu 
Hřejivá naděje. Bývalá gynekoložka, nyní léčitelka 
a údajně slavná esoterička, je jedním z nejdryáčnějších 
autorů. Stačí citovat: Plísně v těle jsou rostliny. Rostlina 
je duch. Duch je vyrovnanost. Vyrovnané tělo může ze-
mřít, ale duch nezhyne. Hnisavé uhry na hýždích souvi-
sejí s ekonomickými problémy. Zatvrzelost odchází z těla 
močí. Zklamání střevním traktem. Ledviny jsou orgán 
učení. Ledvinová nedostatečnost znamená nedostatek 
poučných strachů. Nevyplakaný smutek vyvolává otok 
horní části slinivky. Revmatismem onemocní ti, kteří se 
uchylují k jinotajům. 
A nakonec autorčino postěžování: Dobří lidé mě hubují 
za to, že myslím jinak. A my je chápeme. 

BRONZOVÝ BALVAN v kategorii skupin 
dostal Tachyon Czech za propagaci a prodej tachyo-

nizovaných výrobků
Žel, není známo jak zabránit loupeživým esoterikům 
únosy vědeckých termínů. Ojedinělý výkon předvádí 
američan David Wagner, který zcizil relativistické fyzi-
ce „TACHYON“. Slovo je to libozvučné - s koncovkou 
souznělou s meditační hláskou „ÓM“. Kdo by nepocítil 
závan vesmírné harmonie? … Únos tachyonu z teoretic-
ké fyziky do obchodní esoteriky má neodolatelnou, ab-
surdně pikantní příchuť. Fyzikální tachyon je totiž pouze 
abstraktní pojem pro částice pohybující se nadsvětelnou 
rychlostí, které podle velmi dobře prověřené teorie re-
lativity nesmějí existovat, neboť ta považuje rychlost 
světla za mezní. Samozřejmě, nelze nikomu zakazovat, 
aby tuto mezní hranici překračoval. Avšak z humani-
tárních důvodů každého takového odvážlivce varujeme, 
že (dle Lorentzových transformací) jeho hmotnost, délka 
a čas se tím stanou imaginárními, což může být značně 
nezdravé. Wagnerovy tachyony však nejsou abstraktním 
pojmem, nýbrž konkrétním obchodním artiklem pro zá-
kazníky, kteří si nevšímali výuky a kritickému myšlení 
se brání. Pro ozřejmnění velkoleposti tachyonů pořádají 
tachyonizátoři přednášky aniž tuší, jak se vlastně tachyo-
nizace provádí. Nedovědí se to ani studenti dálkových 
kurzů University of Integrated Science v Kalifornii, 
kde je David Wagner prý profesorem. Tachyonizace je 
údajně proces patentovatelný a tedy technický. Dosud je 
Wagnerovýn osobním tajemstvím a lze mít za to, že také 
tak zůstane. Opět jeden „vědec“, který po Nobelově ceně 
netouží. 
Koho by neuchvátily výroky tachyonizátorů:
Tachyonizované výrobky jsou pomůcky, aby každý opět 
našel spojení s vlastním božstvím. 

Bludný Balvan pro ČTK (jako jediný z oceněných) pře-
vzal šéfredaktor slovního zpravodajství Petr Holubec
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Problém již netkví v dokázání tachyonové energie - spo-
čívá v jejím odebírání. 
Tachyony nelze měřit žádnou známou metodou - jsou 
tedy v dobré společnosti, protože ani gravitaci nelze 
změřit (!).(Hle, jak snadno vymizí eventuální vzpomínka 
nejen na gravimetry, ale i na pružinové siloměry.) 
Ježto lidské smysly jsou omezené ...blablabla..., tudíž ta-
chyonová energie nemá frekvenci a je rychlejší než svět-
lo. Ani proutkař nebyl schopen energii změřit (!), neboť 
si s přízviskem “tachyonizovaný”nevěděl rady (nedivíme 
se mu). 
Věřit, že pomocí kyvadla nebo proutku získám objektiv-
ní odpověď, vedlo při „proměřování tachyonu“ k velice 
podivným výsledkům. (vřele souhlasíme) 
Tachyon působí zcela nezávisle na jakémkoli uživateli. 
Prý se vyskytli podvodníci, kteří na svých pomůckách 
(založených na určitých frekvencích) dávají nálepku „ta-
chyon“, „energetizováno nulovým bodem“ nebo dokonce 
„tachyonizováno“.
Co pěkného a fest tachyonizovaného si můžeme jedině 
od D. Wagnera pro osobní rozvoj svého božství zakoupit 
prostřednictvím českých dealerů: masážní Silica Gel, 
vodu Tach-O-Splash, kokon, čelenku, nátepníčky, různá 
cingrlátka a cerepetičky, hedvábný přehoz, polštářek, 
masku na oči, buňku na třetí oko, podložku do květináče, 
Silica Disk jako pojistku proti pojistkám. Pochopitelně 
tachyonizace výrobku tvoří největší podíl na jeho ceně. 
Určitě nejlepší z tohoto sortimentu však jsou vložky 
do bot značky ”Šťastná chodidla” za Kč 1 640,-, s nimiž 
pružným krokem překročíme světelnou hranici - nyní již 
tak zbytečně stráženou Albertem Einsteinem.
Závěrem tvrdíme, že Wagnerovy tachyony jsou pou-
hopouhé tlachyony. 
Tolik krácené obhajoby nominací, celé je najdete 
na www.sisyfos.cz. Pro Balvan si tentokrát přišel jen 
zástupce „ČeTKy“, šéfredaktor slovního zpravodajství 
p. Petr Holubec. Ve své řeči sdělil, že ony citované eso-

terické „informace“ jsou součástí nabídky zábavných in-
formací sloužících ke zpestření a odlehčení po seriozních 
zprávách. Byl odměněn potleskem, skeptické mínění, 
že lživé a bláznivé „informace“ by solidní fi rma šířit ne-
měla, byť by byly zábavné k potrhání, jsme si už nechali 
pro sebe. Po předání Balvanů začala jako vždy kulturní 
vložka, v čele s vytýčenými úkoly Alternativní grantové 
agentury Martina Blocha. Viz:

Základní výzkum poltergeistů
Současný stav poznání: Jsou k dispozici pouze vel-
mi kusé informace, neboť poltergeist je natolik hlučné 
a neurvalé strašidlo, že vyděšení přímí svědkové jeho 
řádění nejsou schopni kloudného slova. A zase naopak. 
Je známo, že poltergeist se projevuje silným ramplová-
ním a dokáže přesunovat i těžký nábytek.
Úkol: Zjistěte jakékoli skutečné informace. Je to velmi 
těžký úkol spadající do základního výzkumu. Jistou 
naději však skýtá výjimka, kterou se podařilo prosadit 
do pravidel týkajících se přidělování grantů. Řešitel 
grantu totiž musí mít české občanství, avšak byl-li by 
řešitelem sám poltergeist, postačí, bude-li mít osvědčení 
o trvalém pobytu v České republice před 8.listopadem 
1620, tj. před událostmi na Bílé hoře. V tom případě by 
se jednalo o tzv. samovýzkum - tedy jakýsi druh intro-

Paraziti

Paraziti jsou hlavní příčinou mnoha fyzických pro-

blémů. Tento obrazec aplikujte po dobu nejméně 

deseti po sobě jdoucích dnů, abyste odstranili 

všechny parazity i jejich čerstvě vylíhlá vajíčka. 

K udržení stavu pak můžete denně používat obrá-

zek 1 - Přímé léčení a barvy.

Další obrazce ke zvážení: Endokrinní systém, 

Bázlivost, Odmítání léčení, Nadváha, Stimulace 

léčebné reakce.

První pomoc

Tento obrazec pomáhá překonat mentální, emoci-

onální i fyzická traumata. Dá se použít i před za-

čátkem nějaké náročné situace, ať už se jedná o 

obtížný úkol, stresující zaměstnání nebo nutnost 

jednat s nepříjemným člověkem.

Používáme ho také v případě úrazu, během cesty 

k lékaři nebo při čekání na pomoc.

Další obrazce ke zvážení: Bolesti, Brutalita, Obraz-

ce pro chrupavky, Energie - posílení, Otrava z jídla, 

Negativita, Fyzické zranění, Regenerace, Stres.
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TRIALOG O MIMOZEMŠŤANECH (RECENZE)

Jiří Heřt

vertní autopsychoanalýzy.
Poznámka: S využitím schopností poltergeistů se nedá 
v dohledné době počítat. V tom ohledu musela Agentura 
zklamat jistého majitele špeditérské fi rmy spekulující-
ho zda by mohl zaměstnat spolehlivého a pracovitého 
poltergeista pro stěhování těžkých nákladů - pokud 
by ovšem nebyl odborově organizován. Objevily se i úva-
hy zda poltergeisty nevyužívají i některé rockové kapely 
- to podle toho děsného ramplování.
Poté byl promítnut krátký, hraný fi lm natočený Marce-
lou Máchovou a Michaelou Procházkovou, herečkami 
divadla D.I.S.Harmonie a jejich přáteli. Jejich Astrální 
studio Sandra bylo sice vymyšlené, ale mohlo být klidně 
okopírované z reality. Nabubřelost a směšnost, kterou 
podvádění nevnímají, šmíra kolem duchovna, hysterie 
vyvolaná hypnózou, to všechno autorka tohoto článku 
už několikrát viděla. Zvláště scéna duchovní euforie 
ke konci seance byla sugestivní. Skeči by se dalo vy-
tknout, že hlavní aktérky byly proti běžné realitě mladé, 
půvabné a noblesní, což je ale může jedině potěšit. 
Mezi novináři se vyjímal „ostrý publicista“ Jiří 
X. Doležal. Vyzpo-
vídal Jiřího Grygara, 
předsedu Čeňka Zlat-
níka a vrhl se ke mně 
s obviněním, že máme 
ve Zpravodaji lživou 
informaci – asi prý jiné 
jméno u příjmení. Nevě-

děl to jistě on ani já, přesto se mu jaksi podařilo, 
že si mě s vlčáckou urputností „podal“. Protože prý 
máme v záhlaví Zpravodaje slib, že budeme šířit jen 
pravdivé informace, dopustili jsme se možná čehosi Si-
syfos hluboce znevažujícího. Namítla jsem, že inzeruje-
me šíření pravdivých informací v oblasti vědy a pavědy. 
Na námitku nepřistoupil, vedl si svou. Namítla jsem 
tedy, že taková chyba - je-li to chyba - se nejspíš nevy-
hne ani Refl exu, na to opáčil, že Refl ex ale čtenářům 
pravdivost informací neslibuje. To už bylo na hlavu. 
Jeho článek Věřím v jednoho věda (Refl ex 19 / 2006) 
byl pak pohrdavý vůči vědě a vědcům, které nerv-
ně vyzývá, aby se už konečně věnovali poltergeis-
tovi v Bobrové - tedy úkazům, které se skrývají 
za zdemolovanou místností v jistém bytě. Jiří Heřt napsal 
do Refl exu dopis - článek, který fenomen poltergeista so-
lidně rozkrývá, ale text nebyl uveřejněn údajně proto, že 
se v redakci ztratil. O Bludných balvanech informovalo 
Právo, rozhlasová stanice Leonardo, spíš „do foroty“ si 
celou akci natáčela televize Prima (kousky se prý budou 
časem hodit). Informační článek od fyzika a populari-
zátora vědy Martina Petráska vyšel ve Světě vědy. Ten 
Sisyfos zmiňuje ještě v dalším článku červnového čísla 
Ztraceni v překladu, které v tomto čísle Zpravodaje pře-
tiskujeme.
Co říci na závěr? Balvany se dovalily k hříšníkům ma-
toucím českou veřejnost za účelem osobního zisku. Když 
nic jiného, veřejnost se o nich dozvěděla a třeba jim už 
leckdo nenalítne.

Marcela Máchová a Michaela Procházková uvádějí svůj 
krátký fi lm

Část Komitétu pro udělování Bludných Balvanů 

s gráciemi

V roce 2001 vydala trojice autorů, publicistka 
Stanislava Ramešová, zabývající se dlouhodobě 
problematikou UFO a života ve vesmíru, spo-
lu se dvěma význačnými českými astronomy 
Marcelem Grünem a Jiřím Grygarem Trialog 
o životě ve vesmíru. Psali jej neobvyklým způ-
sobem – zajímavé téma si navzájem přehrávali 
jako míč a posuzovali je snad ze všech možných 

stran. Kniha zaujala jak svým obsahem, tak 
i formou trialogu. Po úspěchu knihy se proto au-
toři rozhodli zpracovat stejným způsobem téma 
navazující a letos v nakl. Paseka vydali knihu 
Trialog o mimozemšťanech. Změnili jen pořa-
dí autorů na JG, MG a SR, jak se také v textu 
označují. Vycházejí z premisy, že když nelze ži-
vot ve vesmíru vyloučit, proč by nemohl dospět 
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zemšťanů. Druhý autor (MG) některá tvrzení vyvrací, 
jiná přesvědčivě objasňuje z vědeckého hlediska, a třetí 
(JG) obvykle debatu uzavírá jednoznačnými, obecnými 
i konkrétními argumenty. Nakonec dovedou autoři čte-
náře k porozumění, co vlastně znamená termín UFO, 
a k závěrům, že se zatím nepodařilo nalézt žádné do-
klady o existenci mimozemšťanů, že uváděné „doklady“ 
jsou většinou omylem, způsobeným špatným pozorová-
ním nebo chybnou interpretací nálezů, a že často jde jen 
o výmysly. Přesto ale autoři zastávají názor, že existenci 
mimozemšťanů v současnosti ani jejich návštěvu v mi-
nulosti nebo budoucnosti vyloučit nelze a že toto téma 
nadále zůstává zajímavým, zasluhujícím si trvalou po-
zornost. Autorům se podařil i druhý cíl, totiž představit 
a odhalit veřejnosti světovou i naši „ufologickou scénu“, 
bizarní divadlo fantastů a podvodníků, kteří se snaží, 
a to zatím s úspěchem, ohlupovat a často i strašit naivní 
veřejnost výmysly o Ufónech.
Asi bych se měl vyjádřit i k trochu diskutabilní formě tri-
alogu. Není to samoúčelné, živá diskuse i střídání autorů 
rychle vtáhne čtenáře do problému a je proto jistě zajíma-
vější i přesvědčivější než suchý rozbor. Na druhé straně,
 i při dokonalé a jistě náročné režii diskuse, názory jed-
notlivých autorů se někdy překrývají a jejich argumenty 
nejsou vždy logicky řazené a gradované. Čtenář také tro-
chu cítí, že všichni autoři mají v podstatě shodný názor 
a že jeden z nich jen hraje roli oponenta. Ostrá výměna 
názorů dvou oponentů s neutrálním moderátorem jako 
třetím partnerem by jistě byla možnou alternativou. 
Nebyl bych dobrým kritikem, kdybych v knize nenašel 
nějaká smítka. Prvním je, že autoři, protože asi nečekali 
tak velký úspěch svého prvního Trialogu, neplánovali 
svůj druhý Trialog už při přípravě prvního. Nepodařilo 
se jim proto rozdělit příbuznou látku o možnosti života 
ve vesmíru a mimozemšťanech logickým způsobem. Obě 
knihy se navzájem překrývají. „Doklady“ o mimozemš-
ťanech na Zemi, popsané v prvním trialogu, by správně 
patřily do druhého, jiné naopak. Trochu vadí i to, že ně-
které kapitoly jsou příliš faktografi cké, převažují v nich 
zjevně nepřesvědčivé zprávy o mimozemšťanech na úkor 
jejich vyvrácení. A do třetice – autoři berou za bernou 
minci, a to až příliš vážně, i úsměvné výmysly prokaza-
telných pseudovědců a podvodníků. Trochu tím devalvují 
svou odbornou analýzu. Zbytečné to ale asi není, uka-
zuje to totiž názorně, jak diametrálně odlišný je přístup 
ufologů od přístupu seriózních vědeckých pracovníků. 
A ještě jednu drobnost: knize by neuškodilo, kdyby 
autoři vysvětlili, proč docházelo k tolika omylům při 
pátrání po UFO, např. jak snadno je lze zaměnit za různé 
atmosférické jevy nebo za zrakové klamy a jak snadno 
lze snímky a jiné „doklady“ vyrábět. 
A nakonec: proč jsou autoři tak skromní a neuvedli 
v doporučené literatuře všechny své texty, týkající se 
mimozemšťanů a UFO?
Čtenářům přeji, aby si knihu nejen patřičně vychutnali, 
ale aby se poučili nebo utvrdili ve svém názoru na mi-
mozemšťany a aby jej neváhali dále předávat zmatené 
veřejnosti.

až k inteligentním formám a proč by nemohli existovat 
mimozemšťané, Ufóni, a proč by nemohli navštívit naši 
Zemi? Téma je to možná obehrané, ale mezi záplavou 
knih ufologů, které hýří zaručenými zprávami, doklady 
a důkazy o existenci mimozemšťanů, se ojedinělé kri-
tické publikace zcela ztrácejí. Pravda je, že se J. Grygar 
ve svých článcích a přednáškách tématem UFO opako-
vaně zabýval, že další člen našeho skeptického klubu, 
V. Mornstein, analyzoval fenomén UFO v jeho Utope-
ném Archimedovi a že nedávno vydala právě St. Rame-
šová obsáhlou publikaci, nazvanou UFO na Východě, 
ve které shromáždila snad největší sbírku různorodých 
informací o možné existenci UFO, které našla v odborné 
i ufologické literatuře. Zatím se však nikdo na toto téma 
nepodíval současně z různých pohledů a tak živou a pře-
svědčivou formou. Jejich trialog skeptici vítají i proto, 
že kritických publikací o mimozemšťanech nebude nikdy 
dost, aby alespoň trochu vyvážily fantazie ufologů.
Kniha o rozsahu 244 stránek je grafi cky dobře vypra-
vena a text doprovází několik desítek většinou barev-
ných snímků podezřelých objektů na povrchu Měsíce, 
Marsu, Země i planetek i řada snímků „ufologických“. 
V prvních kapitolách „hledají“ autoři stopy po mimo-
zemšťanech na Měsíci a vysvětlují rozmanité záhadné 
struktury a záblesky, vydávané za stopy po UFO, z nichž 
některé lze skutečně jen obtížně vysvětlit a některé 
zůstávají nevysvětlené. Autoři připojují kapitolu, která 
se sice mimozemšťanů přímo netýká, ale která vhodně 
a logicky téma Měsíce doplňuje, totiž kapitolu o dnes 
se rychle šířícím tvrzení a „důkazech“, že Američané 
na Měsíci nikdy nebyli. Jsou to sice názory absurdní, ale 
jsou aktuální, ve veřejnosti rozšířené, a je proto záslužné, 
že autoři vyvrátili tento nonsens nejrůznějšími pádnými 
argumenty. Následuje analýza „dokladů“, které byly 
údajně posbírány v rámci projektu Apollo i při ostatních 
kosmických projektech, a to i těch, které byly údajně uta-
jovány. Popisují také, jak se k možnosti existence UFO 
stavěli Rusové a jak po stopách mimozemšťanů pátrali. 
Uvažují dále o tom, zda nejsou Ufóni skryti na malých 
planetkách nebo v klidných Lagrangeových bodech. Po-
drobně se znovu zabývají Roswellským případem včetně 
slavné pitvy, podvodnou havárií na kótě 611 i jinými 
případy, které nasvědčovaly možné přítomnosti UFO. 
Komentovali i řadu popisů reálných, ale mylně interpre-
tovaných objektů. Vyrovnali se také s biblickými „dokla-
dy“ návštěvy mimozemšťanů, s ufologickým výkladem 
tunguzské katastrofy a mylnými názory E.v.Dänikena 
i dr. Součka. Uvažují také o tom, odkud by nejspíše moh-
li skuteční mimozemšťané přijít, a odpovídají na otázku, 
zda představa o existenci mimozemšťanů kolem nás je 
mýtem nebo zda může být reálná. 
Snad je zbytečné zdůrazňovat, že autoři píši s dokonalou 
znalostí tématu, že diskutují přesvědčivě a píší vybrou-
šeným jazykem. Jeden z nich (SR) nadhazuje jednotlivá 
sporná témata a do diskuse snáší, jako provokativní 
tlumočník ufologů i seriózních astronomů, zprávy 
o záhadných jevech a stopách na naší zemi a v jejím 
okolí, které by mohly být známkou existence mimo-
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Věra Nosková
Upoutávka na jednu z největších akcí esoterické-
ho byznysu zněla: Holešovické Výstaviště bude až 
do neděle patřit druhému ročníku veletrhu Esoterika 
a veletrhu zdravé výživy Biostyl. „Přednášet budou 
tibetští mniši, duchovní vůdce kmene Černonož-
ců, kolumbijský šaman, odborníci na reinkarnaci 
či zdravou výživu,” prozradil manažer veletrhu Cti-
rad Hemelík. Součástí doprovodného programu bude 
70 přednášek a 9 dílen zahraničních hostů. Přítomny 
budou také herečky Květa Fialová a Ljuba Skořepová 
i kartářka Dagmar Kludská. Veletrh Esoterika se za-
bývá především duchovními naukami, sebepoznáním 
a kulturou. Biostyl se soustředí na zdravý životní styl, 
alternativní medicínu, eko a agroturistiku. Mnohé 
z toho co bude na veletrzích Esoterika a Biostyl 2006, 
ještě nikdy v České Republice nebylo. Tolik upoutáv-
ky a plány.
Veletrh se konal ve dnech 17. – 19. 3. 2006. Bylo zde přes 
230 prodejních stánků, údajně velká zahraniční účast 
z Německa, Slovenska, Polska, Indie, Thajska, Rakous-
ka a dalších zemí. Návštěvník měl možnost zakoupit si 
bludnou literaturu, audiokazety, CD, DVD, esoterické 
předměty, módu, oděvy, alternativní medicínu v různých 
podobách, zdravou výživu, BIO produkty, potraviny pro 
speciální výživu, potravinové doplňky, přírodní kosme-
tické produkty, přírodní textilie. Nabízely se u kurzy 
a výlety s esoterickou výukou, 
Vzhledem k tomu, že veletrh byl především obchod-
ní záležitostí, je jen znakem hrabivosti organizátorů, 
že chtěli od každého návštěvníka vstupné 200,- korun 
na den, přičemž 550,- korun stála permanentka na tři 
dny. Důchodcům ovšem nic neslevili, na takové akce 
jich nejspíš chodí poměrně dost na to, aby si organizátor 
nechal ujít zisk. Jen děti a studenti platili stovku za den. 
Je to jako kdybyste museli platit mastné vstupné při ná-
vštěvě obchodního domu. Připočteme-li, že vystavujícím 
účtovali minimálně 1700,- Kč za čtvereční metr plochy 
a stánků bylo údajně 230,- Kč... Cožpak jen skeptika bije 
do očí, jakým bezskrupulózním byznysem se stávají pod-
vody v oblasti esoteriky a okultismu, který se snaží z lidí 
pídících se po „přírodním zdraví“, vibracích a bioener-
giích, duchovnu a prozření vyrazit co nejvíc peněz? Ale 
takový je už jejich svět, svět škubajících a oškubaných 
pod baldachýnem duchovna.
Akci provázel doprovodný program s mezinárodní 
účastí. Měli tu být mniši z Himalájského kláštera Tik-
se, dostavila se prý celosvětově uznávaná odbornice 
na detoxikaci Maitreyid D. Piontek ze Švýcarska. Diplo-
movaná sexuoložka a léčitelka s vlastní praxí v Curychu 
prý vede ženy k poznání nové dimenze ženské sexuality. 

Dále přišla Květa Fialová, samozřejmě kartářka Dagmar 
Kludská, alternativní onkolog MUDr. Miroslav Pekárek 
a mnoho dalších.
Skupina skeptiků, která akci monitorovala se prodírala 
davy návštěvníků, přemíra blábolů propagujících ne-
smysly nás brzy zmohla. Vedle promyšleně lákavých 
stánků tu byly i ostrůvky zoufalců, kteří se snažili 
uplatnit své nepatrné výboje v prostředí esoterických 
dravců. Zaujala mě například mladá účetní se svými 
pastelkami vybarvičkovanými papírovými kolečky 
– mandalami. Přiznala se, že ji účetnická práce nebaví 
a raději by se živila prodejem těchto svých rukodělných 
výrobků. Nikdo nejevil o chudičké papírky zájem, zby-
tečně vyhodila tisíce za svůj stánek. Ostatně mandal byly 
i v jiných stáncích přebytky – je to snadno vyrobená ptá-
kovina a sluší se požadovat za ni několik stovek, neboť 
je jaksi čímsi nabita. Mezi stánky jsem potkala známou 
postavu z okultních luhů a hájů, bývalého fyzika, poté 
pyramidálního podnikatele atd. doc. Chudáčka. Byl jako 
vždy euforický, halasný. V odstiňovačích se už prý ne-
angažuje, zato se čile kontaktuje s „takovými vysokými, 
krásnými hochy – ti by se vám líbili“ smál se. Zavětřila 
jsem - sem s nimi, copak se z nich asi vyklube? Požádala 
jsem o kontakt, ale ten na ně smějí mít jen vyvolení, jsou 
to totiž mimozemšťané. Nezbývalo než rezignovat.
Esoterických akcí přibývá, jsou čím dál větší a jejich 
aktéři protřelejší.

SKEPTICKÉ  BODLINY
ESOT E R I K A  V E  V E L K É M  

F O R M ÁT U  

Lenka Přibylová
Letos na jaře jsem navštívila na pražském Výstavišti 
veletrh „Esoterika a Biostyl.“ Zážitky byly hojné, chví-
lemi můj údiv neznal mezí. Kupříkladu „Diamantová 
voda.“ Co je to a kde se vzala? Pokusím se stručně 
odpovědět.
Diamantová voda je dar pro nás a pro celou planetu. 
Každý člověk, který s Diamantovou vodou na sobě 
a ve svém okolí pracuje, prokazuje neocenitelný přínos 
k transformaci a přeměně naší planety. Podstatné jsou 
její léčivé účinky. Díky vloženým „kódům“ do její ener-
getické struktury navrací zdravotní výkyvy do normálu 
tím, že navyšuje vibrace těla, a navíc poškozený vzorec 
na úrovni DNA a paměťových buněk opravuje. Napojuje 
nás na vyšší vědomí. Tolik k účinkům. Čistí také pře-
hrady, výborně pere, v chladiči prospívá motorům a při 
zalévání zahrádky se máte na co těšit, jak uvidíme dále. 
Kdo nám tento dar poskytl?
Autor technologie Joël Ducatillon byl hudebník 
a jazzový pianista. Ztráta zaměstnání, rodiny i bydlení 
pro něj znamenaly nástup nové životní cesty. V roce 1994 

měl tři sny, které postupně vedly ke vzniku Diamantové 

vody. Bylo mu sděleno, že sestrojí přístroj a ten se bude 

nazývat DNS 850. 

D I A M A N TOV Ý  D O U Š E K
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Tak se i stalo a popis vzniku zahrnuje odborné termíny, 
vypůjčené z fyziky, biologie, chemie i dalších vědních 
oborů. Odborníka by snadno přivedly k smíchu nebo plá-
či. Nicméně v očích důvěřivého laika mohou celé šarádě 
dodávat zdání věrohodnosti a „vědeckosti“. 
Jak se Diamantová voda šíří? Je neomezeně samorepro-
dukovatelná a dá se libovolně předávat. K reprodukci 
vody je potřeba nalít jí 100 ml do prázdné láhve o obsahu 
1 litr a doplnit zbytek minerální či pitnou vodou. Pro vy-
loučení rizika kontaminace případnými mikroorganismy 
je možno také postavit lahvičku s Diamantovou vodou 
vedle nádoby s pitnou vodou a přes noc nechat převib-
rovat. Tento způsob se dá použít i k přenosu léčebných 
kódů do bylinných extraktů, olejů a podobně.
Dále se dozvíme, že zavěšením do nádržky u záchodu 
pouštíme Diamantovou vodu do kanalizace a tak postup-
ně nezodpovědně a bez souhlasu potkanů a lidstva „zdia-
mantníme“ všechnu vodu v kanalizaci i na planetě.
Na zmíněné esoterické výstavě Diamantovou vodu 
rozdávali nadšení dobrovolníci do přinesených lahvičk. 
Odlévali zájemcům 1 deci zázračného prostředku, zcela 
zdarma. Těm nedůvěřivějším vyprávěli příběhy zázrač-
ných uzdravení, které je měly přesvědčit. K dispozici byly 
i letáky se základními informacemi a s odkazem na we-
bové stránky „badatelské společnosti Agartha“. Tam, 
a také v časopisech Meduňka a Medium jsem nalezla 
celou záplavu informací, které si nicméně místy odporují 
a je znát, že původního nápadu se chytli další lidé, jejichž 
výmysly odporují původnímu konceptu a které jsou ob-
čas velmi naivní, takže přivádějí autora do rozpaků.
Například paní Aleně Horké se z Diamantové vody 
materializují krystaly ve tvaru pyramid, mastab a sfi ng. 
V mističkách s krystaly nachází plány staroegyptských 
měst se spoustou podivuhodných staveb, vesměs pyra-
midálního tvaru. To, že pyramidy staří egypťané užívali 
výhradně jako hrobky a ne jako obydlí, jí zjevně nevadí. 
V krystalech mléčně bílé barvy také cítí zakódované 
informace nesmírně důležité pro lidstvo, neumí je bo-
hužel ale rozluštit. (Jaká zlomyslnost od oné „nekonečně 
moudré inteligence“, že nám ony důležité informace ne-
sdělí nějakou srozumitelnější formou – jistě by to pro ni 
nebyl problém.) Protože ale fotografi e krystalů nápadně 
připomínají krystalky soli usazené na petriho miskách 
při školním pokusu, autor stránek o Diamantové vodě 
se od nich lehce distancuje slovy, že tvůrce Diamantové 
vody se o ničem podobném nezmiňuje, připouští však 
možnost, že by na tom mohlo něco být. Není ani proti, 
ani pro, co kdyby se na „diamantových“ krystalech dalo 
někdy vydělat.
Autor stránek o Diamantové vodě prý publikuje překlady 
originálních prací „tvůrce“ Diamantové vody a dále také 
hojné zkušenosti vždy spokojených uživatelů. Je to samé 
„jedna paní“, „jeden pán“, „jistý vědec“, „jeho pes“... 
a žádná jména, nic konkrétního. Mezi nejúžasnější účin-
ky Diamantové vody bych zařadila schopnost dekonta-
minovat vodu z jaderných reaktorů. Cituji doslova: 
Pracuji v atomové elektrárně a zkusil jsem vmíchat 
1,5 litru Diamantové vody do 400.000 litrů vody kon-

taminované radioaktivními prvky (stříbro 110, kobalt 
60, cesium…). Mísil jsem tuto vodu po jeden týden 
a po spektrometrické analýze jsem zjistil, že 10 % obsa-
ženého znečistění ve stříbře 110 a kobaltu 60 zmizelo.
Přátelé, tak toho bych předala soudu. A jeho nadřízené 
až po ředitele taky. On si jen tak v jaderné elektrárně 
žbrundá celý týden s vodou kontaminovanou radioaktivní-
mi prvky, a nikdo si ani nevšimne! Kde je zodpovědnost? 
A kontrola? Pokud by však taková dekontaminace fun-
govala, divím se, že ji jaderné elektrárny celého světa 
dávno nevyužívají. Jsou to přece komerční subjekty 
a rázem by měly po problémech s jadernými odpady. Ale 
já se bojím, že nejen že to nefunguje, nýbrž že si někdo 
bohapustě vymýšlí. Ne jen tu metodu, ale i toho pána.
Jiné „zázračné“ účinky Diamantové vody působí až dě-
sivě. Když jsem si přečetla následující výpověď, divila 
jsem se, že se dotyčná paní nepřestěhovala. Zde je její 
výpověď: Stejně jako vloni se mi i letos začátkem května 
na předzahrádce (zalévané Diamantovou vodou) objevily 
neobvyklé houby. Podle posudku mykologa z Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy university v Brně by 
se mohlo jednat o takzvanou hnojníkovitou houbu, která 
se objeveným houbám podobá pouze svým tvarem, jinak 
ne. Konečné stanovisko mykologa tedy zní, že houbu ne-
lze blíže určit a možná, že se jedná o nový druh. Podle 
názoru esoteriků - jasnovidců jsou to houby, které nejsou 
pozemského původu, pocházejí ze čtvrté dimenze, tudíž 
jsou pravděpodobně nepoživatelné.
Představa, že kdosi osazuje naši planetu mimozemskými 
organizmy mi připadá dost znepokojivá. Kdyby se však 
dotyčná paní rozhodla obětavě vyzkoušet poživatelnost 
svých diamantových hub, doporučuji jí důrazně, aby 
pokrm v zájmu objektivity nezapíjela pivem ani jiným 
alkoholickým nápojem. V případě, že by se totiž jednalo 
o pouhý hnojník, důkladná otrava by ji přesvědčila o jeho 
nepoživatelnosti. 
Milí čtenáři, ještě se dost nebojíte? Čtěte prosím dál:
V říjnu 2004 se jedné uživatelce Diamantové vody obje-
vili na zahradě ve staré vaně, ve které si připravuje Di-
amantovou vodu na zalévání, pozoruhodní tvorové, po-
dobní přerostlým bičíkovcům o délce 4 centimetrů. Bylo 
jich větší množství a pohybem ve vodě připomínali moř-
ské koníky. Paní se snažila v literatuře dopátrat, o jaké 
tvory se jedná, ale marně. Nic podobného těmto zvlášt-
ním živočichům nenašla. Potom voda ve vaně zamrzla 
a o osudu těchto tvorů již uživatelka nic neví. Podle ná-
zoru esoteriků se jedná o tvory z páté dimenze.
Až jednoho mrazí. Nechala je zmrazit… Také jste 
si vzpomněli na nejrůznější sci-fi  fi lmy a horory z hol-
lywoodských dílen? Uslintaní zelení vetřelci se co ne-
vidět budou prohánět naší krajinou. Útěchou nám může 
být, že jsou z páté dimenze. Nebo ze čtvrté? Vypadá to, 
že esoterici v tom nemají jasno. 
Autor stránek o Diamantové vodě sice publikuje jen 
kladné reakce, z jeho článků ale vyplývá, že dostává 
i záporné. Je proto velmi opatrný. Účinky vody podle něj 
mohou být různé, záleží na tom, jaké přání do ní před 
konzumací vložíte. Kdyby náhodou někdo zrovna 
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Lenka Přibylová
Musím se přiznat, že jsem na to významné datum do-
čista zapomněla. Ráno jsem sice vstávala ztěžka a kus 
dopoledne do mě nic nebylo, ale to je v pracovní dny 
normální. Mně osobně připadá šestka jako takové milé, 
dobromyslné číslo a jeho zaoblené bříško rozhodně budí 
důvěru. Pokud na něj ovšem neukazuje malá ručička 
řinčícího budíku. (Mám pocit, že budík je – bez ohledu 
na datum - Ďáblův vynález a že Franc-Josef blahé pamě-
ti, který u nás zavedl brzký začátek pracovní doby, jím 
byl možná posedlý…).
Až zpravodajské relace na všech televizních kanálech mě 
upozornily na důležitost šestek v datu. Je to číslo satan-
ské a dají se očekávat hrozné věci. Reportéři oslovili také 
numerology a jejich závěry byly ohromující. Prý bude 
v brzké době sestavena vláda! (To by jeden po volbách 
vážně nečekal. Ještě, že jejich datum vyšlo tak dobře. 
Představte si, že by datum nebylo příznivé a už nikdy by 
žádná vláda sestavena nebyla!)
Jiná numeroložka prohlásila, že je to číslo celkem ne-
škodné, protože je spojeno s láskou. (To je pravda, když 
jezdíme na dovolenou, vídáme kousek od hranic s Ně-
meckem takový pěkný, červeně ozářený dům a v jeho ští-
tě se skví šestka s devítkou. Pokud vím, jeho obyvatelky 
i návštěvníci se věnují zejména lásce. Devítka má asi 
taky s láskou něco společného, budu se muset zeptat.)
Také jsem se dočetla, že součet čísel na ruletě je právě 
666. Bohužel jsem si toto tvrzení nemohla ověřit, proto-
že ji doma nemáme. Ale jisté je, že když čísla na ruletě 
vynásobíte, dostanete nulu! To je panečku symbolika! 
Pravda, v datu nás nuly nijak nestraší, ale když se objeví 
na výpisu z účtu, zvedne nám adrenalin daleko víc, než 
nějaká šestka.
Často se uvádí, že význam čísla 666 je zmiňován 
už v Bibli. A skutečně jej zde můžeme nalézt, na samém 
konci třinácté kapitoly Zjevení Janova. Ta kapitola se 
jmenuje „Dravé šelmy vládnou zemí“. Jan se zde roze-
pisuje nejprve o kruté šelmě se sedmi hlavami, nadané 
dračí silou, kterou celá země v obdivu nad její mocí bude 
následovat. (Hm, i po skoro dvou tisících let lidé stále 
následují nejraději řvoucí šelmu.) Dále přichází na scénu 
druhá – menší šelma. Pracuje pro tu první a stará se, aby 
její obdivovatelé ve svém obdivu nepolevili. Kdo není 
označen cejchem oné velké šelmy, nemůže kupovat ani 
prodávat. Kdo před ní nepoklekne, zemře. Velice pěkný 
obraz totality i jejích pohůnků, jak jsme ji i my nedávno 
zažili. Poslední věty potom zní: „Kdo má rozum, ať sečte 
číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 
šestset šedesát šest.“ Je zajímavé, že se Jan nezmiňuje 
o Satanovi ani o Ďáblu, zato ale jmenuje člověka. A jak 
se zdá, vyzývá své čtenáře, aby mu to spočítali…
Každopádně mě udivuje, že se dělá humbuk kolem letoš-
ního šestého června, když danému číslu daleko lépe od-
povídal rok 666. A měl tenkrát Satan na své spády celých 
dvanáct měsíců! Bohužel nejsem nijak silná v dějepise, 
ale i tak mám dojem, že ten rok nijak zvlášť nevybočoval. Ilustr. foto z webu propagujícího diamantovou vodu.

v době, kdy začal Diamantovou vodu užívat onemocněl, 
je po ruce vysvětlení – jedná se o důsledek „pročišťo-
vání organismu“. A kdyby byl někdo nemocen a vložil 
do vody přání se uzdravit, je k dispozici jiná pojistka. 
Jestliže léčba nefunguje, znamená to, že nemoc je sou-
částí karmického předurčení, povede k vylepšení vaší 
osobnosti v dalším životě a něčemu tak konstruktivnímu 
by přece Diamantová voda nebránila. Nejste si jisti nezá-
vadností Diamantové vody? Převařte si ji! Ještě „bezpeč-
nější“ způsob jak Diamantovou vodu množit je nechat ji 
převibrovat prostým postavením lahvičky s darovanou 
vodou do těsné blízkosti nádoby s vodou obyčejnou. Tak 
nemůže dojít k žádné kontaminaci. (Tedy kromě toho, 
že budete-li ji pít, budete úžasně zdraví a za ušima vám 
porostou mimozemské houby.)
Autor varuje nadšené šiřitele zázračné vody před pod-
loudným šířením bez souhlasu zúčastněných:
Účinky na osoby, které vodu pijí bez vědomí, že jde 
o Diamantovou vodu. Jestliže se nějaká oso-
ba občas napije Diamantové vody, nestane se 
nic. Ale popíjí-li tuto vodu člověk, který neusilu-
je o vnitřní život, v dávce kolem půl litru denně 
po dobu cca 3-6 měsíců, projeví se malé změny v jeho 
chování … začnou se mu „dít věci“ … Jestliže tato osoba 
dnes patří k okruhu našeho života a je součástí našich 
proměn, které na sobě uskutečňujeme, pak se taková 
osoba chtě nechtě změní. 
Diamantová voda je šířena zcela zdarma, pro blaho lid-
stva. Jiné zkušenosti nám ale říkají, že zadarmo ani kuře 
nehrabe, zvláště na esoterické scéně. Možná si dotyčný 
neříká o peníze vždycky přímo, ale nakonec je z důvěři-
vých klientů nějak vytáhne. A jak je to s Diamantovou 
vodou? Na jejích stránkách se hned na začátku skví čer-
veným písmem:

Podpořte vydání knihy o Diamantové vodě
Hledáme sponzora a nebo přímo nakladatele, který 
do toho s námi půjde. Návratnost je zde zaručena, zá-
jem veliký. Prosíme o laskavé přispění na vydání kni-
hy a také nemalou propagaci a namnožené materiály, 
šířené zdarma na esoterických festivalech a mnoha 
dalších dobrovolných akcích - fi nanční dary na číslo 
účtu: 15 35 45 191/0300. Děkujeme.
A my také děkujeme. Alespoň víme, o co jde. 
Ne o zdraví, ne o osídlení matičky Země mimozem-
skými bičíkovci, ale o peníze.

6 . 6 .2 0 0 6  S ATA N  Z AS E  N E P R IŠ E Lˇ
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Důvod možná bude v tom, že „satanský“ výklad šestek 
přišel až mnohem později.
Některé starší překlady Bible uvádějí místo šestset šede-
sát šestky šestset šestnáctku. Nevypadá, pravda, tak dob-
ře, ale nezoufejme. Přestože ani roku 616 Satan nepřišel, 
budeme mít zase za deset let o čem psát. A když se ani 
tehdy nezastaví, čeká možná na další čisté datum, jako 
bude 6.6.6666.
Trochu se bojím, že bude mít chudák smůlu, protože je 
dost pravděpodobné, že do té doby zase změníme letopo-
čet. Ovšem kdyby ne, dalo by se jeho příchodu předejít. 
V roce 6000 by se nevynechal přestupný den (jak bývá 
v každém tisícím roce zvykem) a vynechalo by se až prá-
vě ono osudné datum, čímž bychom mu vytřeli zrak.
Nejspíš nechám vystřelit na oběžnou dráhu časovou 
schránku, jejíž rych-
lost a výška bude 
vypočtena tak, aby 
spadla ve vhodný 
čas a prozradila na-
šim potomkům, jak 
to Satanovi spočítat.
Budu na tu akci asi 
potřebovat sponzo-
ra. Nechce některý 
z vážených čtenářů 
investovat do bu-
doucnosti?? 

P R A ŽS K Ý  P R I M ÁTO R  U  Š A M A N A

Čeněk Zlatník
Časopis Regenerace 4/2006 otiskl obsáhlý rozhovor 
s MUDr. Pavlem Bémem, primátorem hl. m. Prahy, na-
depsaný „Ne paměť cesty, ale paměť zážitků“ (připravil 
Jiří Kuchař za pomoci Jitky Vodňanské a Pavlíny Brzá-
kové). Jádrem článku je vyprávění o úžasných schopnos-
tech šamanského léčitele. Jistě není náhoda, že v témž 
čísle časopisu nacházíme velkoplošný inzerát na několik 
vícedenních prázdninových kurzů pod souhrnným ozna-
čením „Šamanské léto“. Nabízí se tu šamanské léčení 
čaker, práce s energiemi, šamanské tranzovní uvolnění 
a další. Připomeňme, že časopis Regenerace patří mezi 
první laureáty Bludného balvanu, získal ho již za rok 1998, 
přičemž si od těch dob stále udržuje svébytný standard.
Pan primátor vzpomíná na „fantastický rok“ pobytu v USA, 
kdysi na počátku 90. let, jehož náplní bylo studium zdra-

votnických témat na několika univerzitách. Nějaký čas se 
rovněž mohl věnovat etnografi ckému studiu amerických 
indiánů a procestoval velkou část indiánských rezervací 
v Arizoně, Utahu a Novém Mexiku. Zvlášť na něj zapů-
sobil kontakt s kmeny Hoppi a Navajo, které prý byly 
postiženy západní civilizací méně než jiné.
„Obrovským zážitkem“ měla být účast na jistém léčeb-
ném rituálním obřadu konaném v prosté indiánské chýši. 
Navažský šaman, který obřad vedl, souhlasil s účastí 
MUDr. Béma i jeho přítele. Obřad trval přes dvanáct 
hodin a došlo při něm k vyléčení jistého staršího indiá-
na, hlavy početné rodiny, od bolestí v zádech, závislosti 
na alkoholu a ledvinových kamenů. Působivý obřad je 
v článku podrobněji popisován, pan primátor v něm 
spatřuje „kulturní konfrontaci mezi indiánskou vírou, 
životním stylem, náboženstvím a naší karteziánskou 
racionalitou i středoevropským akademismem.“ Která 
ze stran kulturní konfrontace tu nabyla vrchu?
Zcela přesvědčivou odpověď poskytla ta léčebná fáze 
obřadu, během níž šaman vyňal z těla pacienta ledvinové 
kameny tzv. suchou cestou, čili bez jakéhokoli vnějšího 
zásahu do organismu. MUDr. Bém o tom říká: „Dá se to 
popsat velmi snadno, byť tomu lze obtížně uvěřit. Šaman 
identifi kuje u pacienta nejspíš podle citu, intuice, vnitřní-
ho diagnostického oka, co je příčinou problému. K tomu 
místu přiloží zvířecí roh ve tvaru trychtýře a nemocnou 
část vlastně vysaje. Výsledek byl viditelný, hmatatelný 
a prokazatelný: dva ledvinové kameny a zánětlivé ložis-
ko… Vlastní zákrok trval dvacet, možná třicet minut. 
Nicméně důležitý byl celý obřad.“
Nějaké pochybnosti tu nejspíš přece jen hlodaly. Přestaly 
hlodat, když šaman předvedl další své kvality: dokázal 
číst hostovy myšlenky, odhalit část jeho životní historie 
a předestřít budoucnost. MUDr. Bém říká: „Přiznám se, 
že v ten okamžik jsem ztratil poslední špetku despektu, 
a pochopil, že ten muž je obdarován výjimečnými schop-
nostmi. Viděl do mě víc, než já sám. Uvědomil jsem si, 
že se musím celému procesu odevzdat. To byl pro mě 
naprosto rozhodující okamžik.“ 
Člověk s rozhledem ví, že tu nedošlo k ničemu až tak 
výjimečnému, jen o modifi kaci proslulých fi lipínských 
operací. Je však nejvyšší čas přepsat učebnice v duchu 
nového objevu: zákonitosti o stavbě a vlastnostech látek 
závisí na kulturním kontextu! Být indiánským šamanem 
v USA, přihlásil bych se u Jamese Randiho o ten jeho 
pověstný milion dolarů. Kdy už si konečně tu cenu někdo 
vyzvedne?

PANORAMA - Z DRUHÉHO BŘEHU

Z německého časopisu Skeptiker vybral a přeložil Milan Urban a Oskar Andrysek

Asijští racionalisté vyzývají léčitele
Skupina asijských racionalistů ve Velké Británii vyzývá 
duchovní léčitele a jiné osoby s takzvanými paranor-
málními schopnostmi, aby své schopnosti dokázali. 
Kdo z nich své mimosmyslové schopnosti za vědeckých 
podmínek v testu v ARSB (Asian Rationalist Society 

of Britain) dokáže, dostane 2000 liber. To platilo 
od roku 1997, ve kterém byla organizace ARSB založena 
a ve kterém byla také vypsána tato cena. Protože si ji 
ale dosud žádný z uchazečů neodnesl, má být zvýšena 
na 5000 až 10 000 liber. 
V mnoha britských novinách pro afro-karibské resp. 
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asijské čtenáře je mnoho inzerátů, nabízejících duchovní 
léčení a jiné magické služby. Lavkesh Prashar, prezident 
ARSB v tom nevidí nic jiného než šarlatánství. Je toho 
názoru, že se pouze zneužívá lehkověrnosti lidí k vlastní-
mu obohacení. Už z toho, že si léčitelé mohou dovolit in-
zeráty za stovky liber, lze soudit, že mají vysoké příjmy, 
říká Prashar. „Jestli skutečně umějí to, co tvrdí, měli by 
to světu dokázat. Pokud se jim to nepodaří, je nutné je 
považovat za obyčejné pouliční kouzelníky.“
ARSB se již s problémem obrátila na vládu. Bez spolu-
práce obětí šarlatánů má ale policie ruce svázané. Pra-
shar informuje o poškozených, kteří přišli o tisíce liber, 
ale přesto se zdráhají jít na policii, protože se obávají 
ostudy nebo dokonce klatby. 

Cesty Boží a věda (autorka článku Inge Hüsgen)
Učitelka a farářka Sharon Lemburg je přesvědčena: 
„Bůh tento kurz chtěl“. Kurz, který nabízela na Frazier 
High School v kalifornském Lebecu se jmenoval „Filo-
zofi e designu“. Sharon Lemburgová v něm propagovala 
vznik života zásahem vyšší bytosti a zpochybňovala 
evoluční teorii. Někteří rodiče ale měli proti takovému 
kurzu námitky a podali prostřednictvím organizace 
„American United for Separation of Churche and State“ 
žalobu, protože v kurzu viděli porušení ústavy, ve které 
je garantována odluka církve od státu. Soud skončil do-
hodou, když škola prohlásila, že kurz okamžitě zruší a že 
v budoucnu neumožní jak kurzy s kreacionistickým pod-
textem, tak ani ty, které propagují „vědeckou“ variantu 
kreracionismu - inteligentní design (ID). 
Ayesha K. Khan, předsedkyně organizace, která za ro-
diče žalobu podala, vidí v rozhodnutí soudu signál všem 
školám, že není možné vyučovat kreacionismus jednodu-
še jako alternativu evoluce. Nejde přitom o první úspěch 
této organizace. Již v prosinci dosáhla rozhodnutím sou-
du, že inteligentní design zmizel z vyučování biologie 
na pokračovacích školách v Pennsylvanii.
Na první pohled může překvapit, že i kalifornský Dis-
covery Institute, propagující ID, kalifornskou výuku 
Sharon Lemburgové kritizoval kvůli příliš silné ori-
entaci na bibli. Tento institut totiž činí zásadní rozdíl 
mezi kreacionismem a ID, který se podle něj nezabývá 
identitou tvůrce nebo stářím Země a pracuje výlučně 
s empirickými daty. 
Empiricko-vědecké bádání o stvoření si na svůj prapor 
napsali i někteří němečtí odpůrci evoluce, ačkoliv ná-
rokům, které si sami vytkli, dostát nemohou. Proč, to 
dokládá Martin Neukamm na příkladu takzvaného mo-
delu „základního typu“ kreacionistické biologie, kterým 
se kreacionisté pokoušejí začlenit přímé důkazy evoluce 
do svého schématu. 
Podle tohoto sché-
matu stvořil stvořitel 
řadu základních typů 
s „naprogramovaný-
mi“ variacemi, které 
postupně umožnily 
vznik dnešních 
rozmanitých druhů 

a forem. Všichni psovití, od šakala po psa domácího, 
by tak měli být odvozeni od jednoho prapředka, který 
vznikl aktem stvoření. I když je bádání o stvoření zá-
kladních typů v určitém rozsahu možné, žádný výzkum 
stvoření se na něm nedá rozvinout, neboť kreacionistické 
pomocné hypotézy jsou voleny tak, aby podporovaly ur-
čitý obraz stvoření - který ale právě mají dokázat.
Jistě, pomocí nějaké nadpřirozené instance lze „vysvět-
lit“ každý proces, ovšem bez přínosu pro vědecké pozná-
ní. Jinak je tomu v žitém náboženství: „Boží cesty jsou 
nevyzpytatelné“, tak lze shrnout v lidovém podání pasáž 
z dopisu apoštola Pavla Římanům. A mnoho věřících 
v tom nachází útěchu - i nejhorší rány osudu, jakkoli 
nesmyslně člověku připadají, jsou naplánovány vyšší 
bytostí, jejímž konečným cílem je dobro. Jako argument 
ve vědecké diskuzi však idea tvůrce neobstojí.
Kreacionismus a inteligentní design v Německu 2005
V říjnu 2005 zveřejnila „Skupina pro výzkum světového 
názoru“výsledky dotazníkové akce na téma kreacionis-
mus, inteligentní design (ID) a evoluce, kterou pro ni 
provedl koncem září institut Forsa. Dotazovaní měli od-
povědět, se kterou zníže uvedených tří možností vzniku 
života na Zemi souhlasí. 
1) Život na Zemi stvořil, jak je psáno v Bibli, spolu 
s veškerými druhy živočichů, Bůh. 
2) Život na Zemi stvořila nějaká vyšší bytost, resp. Bůh. 
Tento život ale prošel dlouhým vývojem, který řídila ně-
jaká vyšší bytost, resp. Bůh.
3) Život na Zemi vznikl bez působení nějaké vyšší moci 
a rozvíjel se v přirozeném vývojovém procesu. 
Dotázáno bylo 1520 osob od 14 let. Z toho 12,5% z nich 
souhlasilo s kreacionistickým názorem (varianta 1), 
25,2% se vyslovilo pro variantu inteligentního designu 
(varianta 2) a 60,9% pro variantu 3 - evoluční. Zřetel-
né rozdíly byly mezi členy církví a lidmi bez vyznání. 
Z členů církví souhlasilo asi 14% dotázaných s kreaci-
onismem, 27% (protestanté) resp. 32% (katolíci) s ID 
a 57,5% (protestanté) resp. 52,6% (katolíci) souhlasilo 
s přirozenou evolucí. U osob bez vyznání bylo pro-
centuální zastoupení následující: 3,3% kreacionismus, 
8,7% ID a 87,6% evoluce. Zajímavé je, že se stoupajícím 
školním vzděláním roste i počet s kladným postojem 
k ID. U osob s ukončeným základním vzděláním to bylo 
23% a u vysokoškoláků 28%. Naproti tomu kladný postoj 
ke kreacionismu klesá a sice z 22,5% na 5,8%. Zatímco 
souhlas s evoluční teorií stoupá z 51% u osob se základ-
ním vzděláním na 66% u osob s maturitou, u osob s vy-
sokoškolským vzděláním naopak klesá na 64,4%. V Ně-
mecku je tedy dnes tak jako dříve evoluční teorie akcep-

tována daleko více 
než v USA. Tam se 
podle nejnovějších 
průzkumů hlásí 
64% obyvatelstva 
ke kreacionismu 
a 10% k ID. Jen 22% 
akceptuje přiroze-
nou evoluci.
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O smyslech: Sen a trans z pohledu zkoumání
 činnosti mozku

Inge Hüsgen

Symposium Vězení smyslů
O zvláštních duchovních zážitcích referují zdravé vy-
šetřované osoby kanadského neuropsychologa Michaela 
A. Persingera. Při výzkumu jim nebyly podávány ani 
drogy, ani nebyli ovlivnění sugescí. Pouze jedno urče-
né místo mozku - spánkové laloky - byly stimulovány 
slabým magnetickým polem. S převratným výsledkem: 
až 80% vyšetřovaných probantů zažilo v Persingerově 
suterénní laboratoři spirituální zkušenosti - mnozí cí-
tili dokonce nevysvětlitelnou „přítomnost“ cizí bytosti 
ve vyšetřovně. To vše bylo zřejmě nezávislé na jejich 
osobní víře nebo nevíře ve vyšší bytosti. Také Persinger 
sám, dle vlastních výpovědí přiznávající se k agnosticis-
mu, pocítil pod vlivem svých magnetických polí poprvé 
určitý druh „přítomnosti boží“. Až dosud zatím ztros-
kotaly všechny pokusy Kanaďanovy nálezy zreprodu-
kovat.
To ale nikterak neochladilo žhavý zájem neurovědců 
na změny stavu vědomí. Stále více a více závislostí mezi 
mozkovou aktivitou a náboženskými, resp. snovými 
a opojnými zážitky odkrývají výzkumníci v posledních 
letech. Ale jak hodnotit tyto nálezy vědecky? A jakou 
roli hrají při mystických zážitcích vlivy kulturní? Takové 
otázky byly i hlavním tématem loňského symposia Věze-
ní smyslů /TurmderSinne/, které se konalo 14. - 16. října
v Norimberku pod názvem O smyslech, snech a tran-
sech, opojení a zuřivosti z hlediska neurověd. Tak jako 
v minulých letech se symposium stalo přitažlivým 
pro přibližně 500 návštěvníků. 
Přitom ale první přehled poznatků ukazuje, že výzkum 
v této oblasti je nezbytný. Po všechen čas a kultury je 
zřejmá stopa náboženství a také v povědomí Němců je 
nadpřirozeno silně přítomno. Podle jedné dotazníkové 
akce v Allesbachu v r. 1977 věří v Anděla strážce více 
než polovina dotázaných. Bůh byl se 47% na druhém 
místě stupnice víry. Jen 16% dotázaných nevěřilo 
v žádné nadpřirozené objekty. Tato čísla udivují o to více, 
když pomyslíme, že dosud nikdy žádný nadpřirozený jev 
nebyl důvěryhodně prokázán.
Minimálně při víře v paranormální jevy hrají svou roli 
možná subjektivně přesvědčující zážitky, jak vysvětluje 
münsterský psycholog prof. Wolfgang Hell na příkladu 
podprahových zážitků. Neboť i podráždění pod prahem 
věrohodnosti mohou ovlivnit naše jednání. Při pokusech 
s podprahovými předpodrážděními reagovali probanti 
na hlavní podráždění rychleji než při běžném předpo-
dráždění. 
Tato schopnost není ale u všech lidí stejně vyjádřena. 
Při pokusech psychologů Susan E. Crawley, Chrirsto-
phera C. Frenche a Stevena A. Yessona nejvíce reagovali 
psi-věřící (Psi-Gläubige), kteří též byli nejvíce ovlivněni 
v předchozích pokusech podprahovým podráždění 
aniž si to uvědomovali. Že takové osoby své zkušenos-
ti zdůrazňují jako subjektivně přesvědčující o existenci 

paranormálních jevů, je nejen pro prof. Hella zcela po-
chopitelné. 
Jak to ale vypadá s komplexnějšími náboženskými 
představami? Problém vyvolává překotné hypotézy. 
Americký molekulární biolog Dean Hamer krátce trochu 
pronikl přes jednu z nich. Dle něho je za každý mystický 
a náboženský zážitek zodpovědný „boží gen“. I když Ha-
mer připouští, že k řízení takových komplexně lidských 
vlastností jako nábožnost se podílí ne jeden, ale stovky 
genů.
Mnozí neurologové jsou zatím přesvědčeni, že by mohli 
v mozku prokázat nějaký „boží modul“. Mozkovou ob-
last, která by měla být příslušná pro religiózní zážitky, 
tuší přesně tam, kde je prokazovaly Persingerovy pokusy, 
ve spánkových lalocích. Skutečně hraje tato oblast moz-
ku významnou roli při mimořádných stavech vědomí. 
Jedná se třeba o epilepsii spánkových mozkových laloků, 
na níž pravděpodobně trpěli proroci (Hesekiel a Mohamed 
nebo Fjodor Dostojevský, spiritista Emanuel Swedenborg 
či papež Pius V.)
Ale i u zdravých jedinců dochází nikoliv vzácně k mys-
tickým zážitkům. 30 až 40 procent 25 až 45tiletých zná 
tento stav z vlastní zkušenosti. Následky pro další život 
mohou být trvale významné natolik, že hannoverský 
psychiatr Torsten Passie tvrdí: „Svět hodnot se mění, 
člověk je pokořený, altruistický, odevzdaný.“ Můžeme 
snad vysvětlit z hlediska mozkové fyziologie, jak k těmto 
mystickým zážitkům dochází, ale stále nevíme, proč tyto 
zážitky vedou k tak závažným změnám osobnosti.
Zážitky blízkosti smrti mohou též změnit názor na celý 
život K těmto mimořádným spektakulárním stavům vě-
domí dochází v extrémních situacích, například v průbě-
hu životu nebezpečných operací. Často postižení vyprá-
vějí po narkóze, jak opustili své tělo a shora pozorovali 
dění v operačním sále. Nejznámější prvek zkušeností 
z blízkosti smrti je ale tunel, na jehož konci svítí jasné 
světlo. Přímé vztahy ke křesťanské představě druhé-
ho světa jsou dnes vzácné, náležely ale ve středověku 
k základním článkům „zpráv z onoho světa“, jak ukázal 
vídeňský profesor historie Peter Dienzelbacher. Cesta 
dusným tunelem se jeví jako vize pekla, zatímco světlo 
jako vchod do ráje.
Také dnes mnozí věří, že ze zpráv o zážitcích z období 
blízkého smrti odkryjí důkazy o transcendentním světě. 
Psychiatr Michael Schröter-Kunhardt zaznamenal přes 
200 takových zpráv a nalezl dokonce důkazy o mi-
mosmyslovém vnímání během období blízkého smrti. 
Podobně odvážná je jeho interpretace tohoto fenomenu. 
Schröter Kunhardt sice nepovažuje zážitky blízkosti 
smrti za průkaz existence onoho světa, ale považuje je 
za důkaz simulace života po smrti. „Snad má tato simu-
lace člověka připravit na opravdový onen svět“, uvažuje 
lékař, který na základě svých sporných tvrzení stál 
v ohnisku kritiky publika i svých kolegů. 
Velmi spokojený je pořadatel Vězení smyslů nejenom 
pro vysoký počet účastníků, ale též s ohledem na stimu-
lující a produktivně probíhající diskuse během symposia. 
„Příspěvky badatelů a věcná výměna názorů s publikem 
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TŘETÍ SKEPTIKON 
se bude konat ve dnech 8. až 10. září v Letovicích, 
v Hotelu Koupaliště. Vy, kteří máte zájem prožít 
společný víkend s námi skeptiky (akce se zůčastní 
téměř kompletní výbor Sisyfa a někteří z našich vý-
znamných spolupracovníků) si laskavě sami včas re-
zervujte ubytování v Hotelu Koupaliště. Kromě toho 
bychom samozřejmě o Vás rádi předem věděli, a tak 
nás prosím o svém záměru informujte (na adresu 
našeho webmastera). Program:

pátek 8. září: 
Příjezd a ubytování účastníků, večeře, volná zábava, 
diskuse.

sobota 9. září:
Snídaně pro ubytované v ceně ubytování.
Vlastivědný program, poznávání okolí.
Oběd v hotelovém baru.
Od 15:00 hodin přednášky pro veřejnost:

Program přednášek:
1. Prof. MUDr. Oskar Andrýsek (lékař, onkolog)
Léčitelé a nádorová onemocnění (Nebezpečí alterna-
tivní léčby a léčitelů u pacientů se zhoubnými nádory)
2. Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný (botanik)
Ekomýty a realita: představují geneticky upravené 
plodiny nebezpečí nebo šanci pro člověka i přírodu? 
3. RNDr. Jiří Grygar (astrofyzik)
Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano? 
(Budování unikátní observatoře v Argentině)

Hotel Koupaliště
U Koupaliště 10/82       Tel: 516 528 645
679 61 Letovice               www.hotel-koupaliste.cz

jasně ukázaly, že se v budoucnosti bude ztěží možné 
obejít bez poznatků neurověd“, pravil jménem všech 
organizátorů hlavní pořadatel Vězení smyslů Rainer 
Rosenzweig. Termín a téma dalšího symposia Vězení 
smyslů jsou již stanoveny. Od 22. do 24. září 2006 pro-
běhne s názvem „Neurony v hovoru“ o řeči a komunikaci 
z hlediska mozkového bádání.
Program bude sestaven v těsné spolupráci s Ústavem 
Maxe Placka pro kognitivní vědy a neurovědy v Lipsku 
a bude postupně zveřejněn na www.turmdersinne.de.

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita
Konají se tradičně každou třetí středu v měsíci v budo-
vě Akademie věd na Národní třídě v Praze, v místnos-
ti 206 od 17 hod. Po přednáškách následuje diskuse.
21. 9. Spiritismus, channeling a poltergeisti - Prof. 
MUDr. Jiří Heřt. Výroční schůze Sisyfa.
18. 10. Boj o Darwina na amerických veřejných 
školách. (Sbližují se věda s vírou?) - Prof. PhDr. 
Ing. Miloš Dokulil, DrSc.
15. 11. Tajemná virgule a zemní záření - Doc. 
RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. a prof. ing. Miroslav 
Kutílek, DrSc.

Trestní oznámení na prodejce dek 
proti „elektrosmogu“

Tisková zpráva SOS a GARDE-EPS ze dne 7. 6. 2006: 
Začátkem května rozvířila televizní reportáž vlnu stíž-
ností spotřebitelů na deky proti tzv. elektrosmogu. Více 
než sto spotřebitelů se obrátilo na SOS (Sdružení obrany 
spotřebitelů, www.spotrebitele.cz) se žádostí o pomoc. 
Na základě jejich podnětů se Sdružení obrany spotřebite-
lů ve spolupráci s neziskovou organizací právníků GAR-
DE – EPS rozhodlo podat trestní oznámení na statutární 
a obchodní zástupce společností ESKULAB – FINANC 
s.r.o., AESKULAB – REISEN, s.r.o. a Esculab.Vectors, 
s.r.o. kvůli podezření ze spáchání trestných činů podvodu 
a poškozování spotřebitele.

Přikrývky nebo ložní podložky těchto společností byly 
prezentovány a prodávány zpravidla na reklamních před-
váděcích akcích jako ochranný štít proti tzv. elektrosmo-
gu, jenž je prý vedlejším produktem zejména elektric-
kých zařízení a je údajně všudypřítomný a škodí zdraví.
Podle názoru předního odborníka Fyzikálního ústavu 
Akademie věd Doc. RNDr. Luďka Pekárka, DrSc., který 
také zazněl v reportáži, je „elektrosmog“ nesmyslným 
pojmem, který vyvolává klamnou představu o zdravot-
ních účincích prodávaných dek. Tento názor potvrdila 
ve svém vyjádření, které má SOS k dispozici, i Hygienic-
ká stanice hlavního města Prahy. 
SOS kromě trestního oznámení podalo i podnět k za-
hájení správního řízení pro porušení zákazu klamání 
spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitele České 
obchodní inspekci. 
„Vyzýváme proto spotřebitele, kteří se chtějí k trestnímu 
oznámení na konkrétní osoby stojící za prodejem dek pro-
ti tzv. „elektrosmogu“ připojit, aby se obrátili na Okresní 
státní zastupitelství v Mělníku nebo na kterékoliv jiné 
pracoviště okresního státního zastupitelství či Policie 
ČR“, uvedla tisková mluvčí SOS Mgr. Ivana Picková.


