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.

SISYFOS OD ZÁŘÍ 2006 DO ŘÍJNA 2007
Zpráva předsedy Čeňka Zlatníka
Pokračovali jsme již 13. rokem v poslání vymezeném stanovami, především osvětovou činností, tedy
přednáškami, kurzy, publikacemi a vystoupeními
v médiích, částečně též prací odborně badatelskou.
Ve zdůvodněných případech jsme se obraceli na instituce s žádostmi o stanovisko nebo o zjednání nápravy.
Členská základna, finanční zdroje, organizace
Aktuální stav je 364 členů. Z toho je pražských 176,
brněnských 45, zahraničních 9. (Do května 2007 došly
příspěvky od 204 členů.) Členská základna je dlouhodobě stabilní. Roční členský příspěvek činí 200,- Kč,
přičemž někteří si příspěvek dobrovolně zvýšili, zvl.
poté, co předseda informoval o ztrátě podpory u Nadace třetího tisíciletí. Za to jim náleží uznání.
Dovolte, abych při této příležitosti jmenovitě poděkoval našemu členu ing. Jaroslavu Dolákovi z Brna (resp.
jeho firmě D-Ex Limited s.r.o.), který klubu SISYFOS
daroval částku Kč 10.000,-.
Žel, máme členy, kteří příspěvky dlouhodobě neplatí zřejmě ztratili o SISYFOS zájem. Navrhujeme
ukončit členství těm, kteří neplatili 3 roky po sobě
(2005-2007). Učiníme tak po Novém roce, přičemž
rozešleme těmto členům dopisy, abychom se vyhnuli
nedorozumění.
Jsme vděčni Akademii věd, která nám poskytuje přednáškový sál, přispěla na zahraniční cestu a na vydávání
Zpravodaje. Morální podporou je nám členství klubu
SISYFOS v Radě vědeckých společností ČR.
Minulá plenární schůze se uskutečnila 20. září 2006,
přičemž na ní bylo zvolen výbor (předsednictvo) o 15ti
členech. Později se jeden členství vzdal, dva noví byli
kooptováni (prof.O.Andrysek, dr. M.Matějka).
Za předsednictví Čeňka Zlatníka se uskutečnilo dvanáct schůzí výboru. Úzce s ním spolupracovali V.Nosková, Bc.L.Kyša, ing. M.Bloch a jiní.
Trvale pracují tři sekce: fyzikální (doc. Luděk Pekárek), medicínsko-biologická (prof. Jiří Heřt) a společenskovědní (dr. Zdeněk Pokorný - besedy a přednášky se
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tu konají každý pátek v prostorách PEN-klubu v Klementinu).
Bez odborných sekcí je naše činnost nemyslitelná. (Obdivujeme pohotová veřejná vystoupení předsedů sekcí,
doc. Pekárka zvl. ve věcech podvodných přístrojů a služeb, prof.Heřta v záležitostech medicínských aj.)
Dále uvádíme přehled aktivit především z okruhu
předsednictva. Na obranu vědy a kritického myšlení
vystupují i další členové klubu (relativně málo) a rovněž osobnosti, které nejsou členy.
Přednášková činnost
Pravidelné přednášky cyklu „Věda kontra iracionalita“
se pořádají v budově AV (třetí středy, kromě letních
měsíců) od vzniku společnosti. V lednu 2007 se konal
stý podvečer. Ve sledovaném období se uskutečnilo
10 podvečerů, na nichž bylo prosloveno 14 přednášek,
někdy to byla dvojice přednášek, jindy přednáška samostatná. Členové klubu proslovili 9 přednášek. Objevila se pro nás nová, aktuální témata: biopotraviny,
kosmonautické mýty, klimatické změny, psychologie
víry v šarlatány, poltergeisti. Jindy šlo o aktualizaci
obvyklých témat. O přednášky byl vesměs zájem,
s propagací nám vypomohla Kancelář AV.
Ostatní přednášky
Na Gymnaziu v Kladně se uskutečnily 4 skeptické
přednášky, díky záslužné iniciativě Milana Urbana.
Škoda že chybí organizátoři v jiných větších městech.
Dále proběhlo asi 10 přednášek v různých místech
mimo Prahu: v knihovnách, školách, muzeích. Našich
nabídek se bohužel příliš nevyužívá.
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Další přednášky a besedy proběhly ve společenskovědní
sekci a při Skeptikonu.
Tištěné publikace, účast v médiích
Zpravodaj SISYFOS editovala v roce 2006 Věra Nosková, od ledna 2007 Leoš Kyša. Ve sledovaném období
vyšla 4 čísla ve zvýšeném rozsahu 20 stran, nákladem
500 výtisků. Jistou nesnází je dlouhá doba (několik týdnů) mezi skončením editace a okamžikem, kdy se výtisk
dostane ke čtenáři. Aktuality proto hledejme na webu.
Bylo publikováno několik desítek článků, rozhovorů
i kratších vstupů v novinách a časopisech, též vystoupení v rozhlase a TV. Zájem o SISYFOS ze strany médií
zřetelně roste. Využíváme všech nabídek a možností,
které se vyskytnou.
Osobitý ráz mají rozsáhlejší „skeptické“ reportáže L.Kyši v Právu nebo jeho Magazinu a satirické novinářské
fejetony Věry Noskové.
Sborník „Věda kontra iracionalita 4“ vyšel počátkem listopadu v nakladatelství Věra Nosková a v tuto chvíli jej
již najdete na pultech knihkupectví. Lze jej též objednat
na dobírku na adrese lano@centrum.cz.
Webové stránky, internet
O aktivitách klubu SISYFOS jsou členové i veřejnost
informováni na stránkách http://www.sisyfos.cz. Webmasterem je Miroslav Najman. Jsou tu umisťovány veškeré informace o klubu včetně stanov, novinky, některé
články, nabídky přednášek, informace o Skeptikonech,
Bludných balvanech atd.
V roce 2007 vznikly dvě nové položky webu:
1) Byly umístěny první dva (upravené) díly sborníku Věda
kontra iracionalita, které jsou jako tištěné knihy již rozebrány. Chápeme to jako jejich druhé (elektronické) vydání.
2) Výkladový skeptický slovník – jedna z nejvýznamnějších akcí v historii klubu. Jde o zcela původní dílo.
Základ slovníku v rozsahu 262 hesel připravil Jiří Heřt,
na web byl slovník umístěn v září 2007. Čtenáři i média
jeví značný zájem. Předpokládáme, že slovník budou
členové klubu inovovat a rozšiřovat.
Vyplácí se nám investice sil do modernizace webu v minulém období. Dnes vstupují na náš web stovky čtenářů
denně! Množí se dotazy, na něž odpovídají členové
výboru. Setkáváme se i s hyperkritikou činnosti klubu
a samozřejmě i s anonymními invektivami.
(Skeptickým diskusím slouží stálá elektronická konference „Pandora“, kterou zřídil P.Vachtl pro jím vybrané
účastníky, nejde tedy o akci předsednictva.)
Mezinárodní kontakty
SISYFOS spolupracuje s příbuznými zahraničními
„skeptickými“ společnostmi. Je členem organizace evropských skeptiků ECSO (European Council of Skeptical Organisations) a jejím prostřednictvím s celosvětovou organizací CSI (Committee for Skeptical Inquiry).
V září 2007 se RNDr. Jiří Grygar, místopředseda ECSO,
aktivně účastnil kongresu ECSO v Dublinu. Vystoupil
tam s příspěvkem o činnosti klubu SISYFOS. Jeho vystoupení bylo přijato se zájmem a uznáním.
Bludné balvany za rok 2006
„Bludné balvany“ se od r.1998 každoročně udílejí šesti
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subjektům za „klamání české veřejnosti“. Na devátém
vyhlašování, za rok 2006 (12. 3. 2007 v prostorách MFF
UK v Praze 2, Ke Karlovu 5, posluchárna F1), se organizačně podílelo více našich členů a příznivců. Za účasti
médií byl kostýmovaný rituál zahájen fanfárami a následným projevem J.Grygara. Oceněni byli 3 jednotlivci
(Erich von Däniken, Mgr. Jiří Čehovský, MVDr. Josef
Staněk) a 3 „družstva“ (Redakce časopisu Vesmír, firma
WIGOPOL, Společnost Noetis). V doprovodném programu vystoupila Alternativní grantová agentura (M.Bloch
a jiní). Byl promítnut záznam TV pořadu „Setkání
s K.H.Máchou“ (časovou barieru překonal a setkání s romantikem zajistil Klub psychotroniky a UFO v Plzni).
V ohlasech se též vyskytly rozpaky nad tím, že SISYFOS negativně ocenil známý přírodovědecký časopis
s mnoha nepopiratelnými zásluhami. K tomu poznamenejme, že skeptické organizace jako SISYFOS nejsou
zakládány kvůli bláhovému „potlačování“ jasnovidců,
ale proto, aby hájily kritický přístup v těch oblastech, pro něž je tento přístup vlastní. Tedy především
ve vědě a technice, v popularizaci vědy, ve zdravotnictví,
ve školství a v souvisejících službách.
Skeptikon
Čtvrtý Skeptikon („výjezdní“ setkání klubu SISYFOS)
se uskutečnilo v Turnově ve dnech 18.-20.5.2007. Hlavním programovým bodem bylo sobotní přednáškové
odpoledne pro veřejnost v prostorách SUPŠ ve Skálově
ulici. Přednášeli J.Grygar, O.Andrysek a M.Bloch. Pátý
Skeptikon plánujeme na červen 2008. Uvítáme hojnější
účast, je to příležitost k vzájemnému osobnímu seznámení. Informace zveřejníme na webu.
Školní vzdělávání
Školám (učitelům) je určeno více nabídek:
a) Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým
v Praze (dr. Zdeněk Jonák) jsou publikovány „skeptické“ příspěvky na tzv. „školském portálu“ – na webových
stránkách garantovaných MŠMT (www.rvp.cz).
b) MŠMT udělilo v roce 2006 klubu SISYFOS akreditaci
k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další
vzdělávání pedagogických pracovníků (dr. V.Vlček).
c) Nabízíme konkrétní „skeptické“ přednášky prostřednictvím webu.
d) V roce 2007 jsme rozeslali některým základním
a středním školám po výtisku Sborníku Věda kontra
iracionalita 3, spolu s průvodním dopisem informujícím
o našich nabídkách (celkem 80 dopisů).
Jsou dost čteny příspěvky v bodě a). Ohlasy na ostatní
nabídky jsou minimální.
Dopisy, stížnosti, petice
Členové a příznivci klubu SISYFOS se obraceli ve více
případech na média nebo instituce se stížnostmi nebo návrhy. (Např. po vystoupení astrologa na školení učitelů
na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v dubnu 2007
následovaly dopisy děkanovi, rektorovi, ministerstvu
školství. Byl zveřejněn satirický fejeton v tisku a článek
na našem webu.)
Významná oficiální prohlášení klubu SISYFOS byla dvě
(prosinec 2006):
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1. Petice požadující omezení propagace i praktikování
nebezpečných metod „alternativní medicíny“ (Adresáti: Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora,
Česká onkologická společnost, Český rozhlas, Česká
televize)
2. Otevřený dopis redakci časopisu Vesmír
Texty těchto dokumentů a ohlasy na ně jsme zveřejňovali ve Zpravodaji
Předseda děkuje všem členům i odstupujícímu výboru
za celoroční práci. Na funkci předsedy již nadále nebude
kandidovat jednak z důvodů zdravotních, jednak proto,
že považuje změnu ve vedení za prospěšnou. Budeme
pokračovat především tak, že osvědčeným formám budeme dávat novou náplň.
Plenární schůze a zvolené předsednictvo
Výroční plenárka klubu SISYFOS se konala dne
17.10.2007 v sále 206 budovy AV na Národní tř. od 18ti
hodin. Předseda doc. Čeněk Zlatník přednesl výroční
zprávu za uplynulé období. Její text uvádíme zvlášť.
Revizor účtů dr. Petr Brodský doplnil zprávu předsedy
informací o stavu financí (hospodářka nebyla přítomna)
a o provedené revizi. Předseda poděkoval členům klubu
i odstupujícímu předsednictvu za celoroční úsilí. Prof.
Oskar Andrysek vyslovil uznání Č.Zlatníkovi za jeho
tříletou práci ve funkci předsedy, z níž odstupuje. Po následné diskusi byla výroční zpráva jednomyslně přijata.
Plénum dále schválilo ukončení členství těm, kteří nezaplatili členský příspěvek za dobu tří let (2005-2007).
Členové, kterých se to týká, budou jednotlivě informováni dopisem.
Č.Zlatník přednesl návrh nového předsednictva:
prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., RNDr. Petr
Brodský, RNDr. Jiří Grygar, CSc., prof. MUDr. Jiří
Heřt, DrSc., PhDr. Zdeněk Jonák, Ing. Olga Kracíková, prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., PhDr.
Mgr. Marek Matějka,MIM, Miroslav Najman, Věra
Nosková, doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., PhDr.
Zdeněk Pokorný, RNDr. Vladimír Přibyl, Ing. Lenka Přibylová, PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc.,

JUDr. Zdeněk Zeman, doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.
Žádný další návrh podán nebyl. (K dosavadním členům
byla přibrána Věra Nosková, k jiné změně nedošlo.)
O novém předsednictvu se hlasovalo celkově, nikoli
jmenovitě. Všechny hlasy byly pro, jeden se zdržel.
Po skončení plenární schůze se nové předsednictvo sešlo
ke své první schůzi - v Klubu ND na Národní třídě.
Do funkce předsedkyně byla zvolena Lenka Přibylová. Místopředsedové: Čeněk Zlatník, Věra Nosková.
Ve funkci hospodářky pokračuje Olga Kracíková, webmasterem zůstává Miroslav Najman. Předsedové sekcí
rovněž zůstávají: Jiří Heřt, Luděk Pekárek, Zdeněk Pokorný. Styk se zahraničními skeptiky má na starosti Jiří
Grygar, místopředseda ECSO.

Předsednictvo klubu SISYFOS: Lenka Přibylová,
Čeněk Zlatník a Věra Nosková

DVA POHLEDY NA GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
KACÍŘI GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ
ÚVAHY NAD KNIHOU
Miroslav Kutílek
Henrik Svensmark a Nigel Calder vydali
v nakladatelství Icon Books, Ltd. v Cambridgi letos
knihu The Chilling Stars: A New Theory of Climate
Change.
Je to populárně psaná kniha dvou autorů, z nichž
první je vzděláním teoretickým fyzikem z Kodaně,
a už to samotné by mělo svědčit o teoretické zdatnosti
dánského fyzika, který dostal shodou okolností
zaměstnání v Meteorologické společnosti. Je mu 49 let
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a je ředitelem Centra pro výzkum slunce a klimatu
v Dánském vesmírném centru (Danish National Space
Centre). Již přes deset let buduje svou originální teorii
o vlivu sluneční aktivity a kosmického záření na změny
klimatu. Za tu dobu získal pro svou ideu řadu vědců,
především fyziků a ti se plně věnují jejímu rozvíjení,
testování a použití v některých regiónech. Svědčí o tom
nejenom jejich publikace, ale také na příklad zvláštní
symposium Kosmické záření, mraky a klima. To bylo
zařazeno na prestižní každoroční konferenci americké
geofyzikální unie AGU v roce 2005. Symposiu předsedal
H. Svensmark spolu se svým texaským kolegou B.A.
Tinsleym. Na symposiu se zúčastnila celá plejáda
autorů, bylo předloženo 16 příspěvků. Je to další doklad
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o tom, že Svensmarkova teorie není pouhým výkřikem
jednoho zešílevšího vědce, jak o něm a o jeho teorii
mluví media fandící Mezivládnímu panelu pro změnu
klimatu (IPCC). Nebo o něm a o jeho skupině píší jako
o placených agentech naftových magnátů. To by pak
také vedení AGU muselo shrábnout milióny petrodolarů
za schválení zmíněného symposia. Jenže to by se v USA
nakonec prošvihlo. Druhý autor je ze slavné skotské
rodiny spisovatelů, žurnalistů a popularizátorů vědy.
Jeho otec Baron Ritchie Calder byl za svou záslužnou
žurnalistickou a spisovatelskou práci povýšený
do šlechtického stavu. Zdůrazněná byla při té příležitosti
také jeho popularizace vědy. Syn Nigel, narozený v roce
1931, se plně potatil, je známým popularizátorem
vědy – spisovatelem, ale také televizním scénáristou
BBC v tomto odvětví a v období 1962 až 1966 byl
šéfredaktorem žurnálu New Scientist. Za všechno
mluví jeho citát o globálním oteplování uveřejněný
v The Sunday Times 11.února 2007: „Vlády se snaží
dosáhnout jednomyslného souhlasu tím, že dusí každého
vědce, který nesouhlasí. Einstein by nikdy nedostal grant
a podporu v současném systému“.
Základní myšlenkou Svensmarkovy teorie je předpoklad,
že změny sluneční aktivity ovlivňují větší nebo menší
výskyt mraků. To má přímý vliv na oteplování nebo
ochlazování Země. Hustá a rozlehlá mračna zamezují
průniku slunečních paprsků k zemskému povrchu a Země
se málo ohřívá. Naopak malá plocha oblohy pokrytá
mračny umožňuje nezmenšovaný dopad slunečního
záření a značné ohřívání Země. Tyto vztahy byly nejprve
popisovány prostou korelací, která nijak nevysvětluje
podstatu jevu. K dalšímu kroku, k vědeckému vysvětlení
dospěl Svensmark postupně. Na počátku fyzikálních
úvah byla prý vzpomínka na demonstraci Wilsonovy
mlžné komory v hodinách fyziky na střední škole.
V uzavřené komoře se pomocí adiabatické expanze
docílilo přesycení vodními parami. Na iontech, které
komorou prolétnou, nastává kondenzace vodních par
a tím se ionty „zviditelní“ jako kapičky vody.
Vesmírný prostor je prostoupen kosmickým zářením,
což jsou částice o vysokých energiích pocházejících
především ze zbytků explozí supernov. Tyto částice by
měly také procházet heliosférou, tj. prostorem ovládaným
naším sluncem a s existujícím slunečním větrem.
To je řídké plasma obsahující elektrony, atomová jádra
a magnetická pole. Toto plasma je velmi aktivní po určité
období a po něm přichází období s nízkou aktivitou. Tyto
změny jsou spojené také s výskytem slunečních skvrn.
Při nízkém počtu skvrn je nízká aktivita slunečního
větru. Čím je sluneční vítr méně aktivní, tím snadněji
pronikají kosmické paprsky heliosférou a obráceně,
při vysoké aktivitě slunečního větru se heliosféra stává
málo propustnou pro kosmické záření. Heliosféra je tedy
filtr, který zadržuje kosmické záření, a to ve větší míře,
když je slunce hodně aktivní. Čím silnější je kosmické
záření dopadající na vnější část atmosféry, tím je
silnější ionizace této slupky atmosféry a to jsou nakonec
kondenzační jádra, na kterých se vysráží vodní páry
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a vznikají tak mraky. Tedy čím méně slunečních skvrn,
tím silněji proniká kosmické záření do atmosféry a tím
víc vzniká mraků a tím méně se ohřívá Země. Existují
materiály které tyto jevy dokumentují na změnách
klimatu v holocénu a v celém pleistocénu, tedy v celých
čtvrtohorách, kdy probíhaly dlouhé cykly změn sluneční
aktivity. Mechanismus tvorby mraků vlivem kosmického
záření se stále ještě experimentálně prověřuje. První
pokus již zdárně vyšel, ale byl realizován na zemském
povrchu, byť v uzavřené komoře. Proto na konec tohoto
roku připravuje Svensmarkova skupina další experiment
v hloubce kolem 1.500 metrů pod povrchem Země, kde
by mělo být kosmické záření odstíněno. V průběhu tří
let má být připraven v CERNu experiment prověřující
fyzikální mechanismus kondenzace vodních par vlivem
různě ionizované atmosféry. Pokud oba experimenty
potvrdí Svensmarkovu teorii, bude možné považovat
tuto hypotézu za prověřenou.
Kniha dvou autorů popisuje nejen zrod a princip
teorie, ale živým vypravěčským stylem vytváří i kulisy
jednotlivých zkoumaných klimatických epoch a anomálií,
dosud fyzikálně nedostatečně vysvětlených nebo vůbec
nevysvětlených. Poukazuje na neudržitelnost hypotézy
o příčinách současného globálního oteplování, kde se jako
jediný důvod uvádí zvyšování koncentrace skleníkových
plynů, především CO2 v důsledku spalování fosilních
paliv.
Zatím svědčí všechny experimenty a výpočty o tom,
že hypotéza o sluneční aktivitě modulující kosmické
záření a tím i velikost oblačnosti má větší význam
na vývoj klimatu a tedy i na současné globální
oteplování než hypotéza skleníkového efektu. Řadí
se tedy svým významem po bok Milankovičových
cyklů, které mají také rozhodující vliv na zahřívání
Země. Milankovičovo měřítko, desetitisíce let, je však
nepoužitelné pro vysvětlení změn klimatu v měřítku
staletí anebo současného oteplování v měřítku desítek
let. S přihlédnutím k měřítku by se tedy Svensmarkova
teorie nejspíš měla stát hlavním vysvětlením našeho
globálního oteplování. Podle Svensmarka existuje sice
vliv vzrůstu koncetrace CO2 na oteplování, ale není
dominantní a současné klimatické modely neumožňují
tento poměr dvou faktorů (vlivů) vyjádřit kvantitativně,
pro média na příklad v procentech. Taková racionální
úvaha však naráží na iracionální chování protagonistů
skleníkové hypotézy. Předseda IPCC v roce 1996
reagoval na první Svensmarkovu publikaci slovy,
že to je extrémně naivní a nezodpovědné jednání.
Dodnes žádný z klimatických modelů neuvažuje měnící
se albedo mraků. Poslední publikace Svensmarka
a spolupracovníků byla odmítnuta v žurnálu Nature,
avšak byla přijatá a opublikovaná britskou Královskou
společností. V Nature mají většinu klimatologové věřící
na skleníkovou hypotézu a odmítající jakýkoliv jiný
přístup, rozhoduje většina a to vždycky škodilo vědě.
V Královské společnosti posuzovali studii fyzikové.
Pro mě je kniha – a Svensmarkova teorie – významným
argumentem v nerovném boji s dogmatismem
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Mezivládního panelu (IPCC) a řetězově na něj navazující
hysterií valné většiny médií a politiků o skleníkovém
efektu a zodpovědnosti lidstva za globální oteplování.
Zároveň však pro mě je nepřijatelné, jak Svensmark
mlčky vyřadil další tři až čtyři potenciální faktory, které
se mohou také výrazně podílet na současném globálním
oteplování.

SE SLUNCEM SE NEDOMLUVÍME
Věra Nosková
Bývá občas docela výhodné, když se stane z některého
tématu takzvané politikum. Než k tomu dojde, téma
plíživě vznikne - většinou v reakci na neutěšené a přežité
poměry -nabývá na objemu, vážnosti a popularitě, často
během dlouhých desítek let. Nejdříve se, například
myšlenka humanismu, rovnoprávnosti ras, volebního
práva pro ženy nebo lidských práv jeví jako požadavek
obskurní, obtěžující, brzdící ekonomický vývoj
a bourající staré dobré tradice. Zastávají ho a šíří idealisté
a další nepraktičtí lidé, kteří tím jdou mocenské vrstvě
na nervy. Poté se tématu chopí vzdělaná a citlivější
vrstva společnosti, později se na jiné úrovni provětrává
v krčmách, až konečně politici pochopí, že přišly jiné časy
a oni mohou ztratit vliv, moc, sympatie, v demokraciích
pak voliče, když si téma nepřisvojí a neozdobí se jím,
nekopou za něj. Připusťme, že i dnes může politika
a politici sem tam něco ovlivnit, třeba prosazením
nových zákonů a mezinárodních dohod, nastavením
nových pravidel, i když víme, že nad nimi rozprostírají
dravčí křídla ekonomicky silné nadnárodní společnosti
a nejrůznější, někdy bezskrupolózní podnikatelé.
Aktuálním tématem se dnes stává obava z rozkolísaného
klimatu a debata o tom, jak jeho dopady zmírnit.
Tu doprovází pře o to, jestli za tajfuny, tání ledovců,
děsivé povodně a hlavně za posílený a tedy nebezpečný
skleníkový efekt může pomnožená a neurvalá lidská
populace chrlící odpad a ničící přírodu anebo skvrny
na Slunci, blížící se doba ledová a další známé i neznámé
vlivy. Bylo by dobré to zjistit, protože pokud je příčinou
toho všeho lidská činnost, dalo by se snad ještě něco
zachránit, změnit, zvrátit – snad. Prý asi 90 % odborníků
má dost podkladů k tvrzení, že je na vině lidský element,
deset procent je takzvaných kacířů, kteří těch devadesát
procent kolegů vnímají víceméně jako hysteriky. K těm
či oněm se přiklánějí politici, ti chytřejší k většině. Je
docela možné, že se mezi nimi najde několik idealistů,
kteří si myslí a cítí to, co říkají a není úplně vyloučené,
že nový nobelista Al Gore patří mezi ně. Protože
je politik, je samozřejmě podezírán z toho, že chce
ze znepokojivého problému vytlouci politický kapitál,
protože byla Nobelova cena míru párkrát vložena do
nepravých rukou, nemá jeho nedávné ocenění vysoký
kredit. O cenu se dělí s dvěma tisíci vědci Mezivládního
panelu OSN pro klimatické změny. Dalo by se očekávat,
že těch dva tisíce klimatologů nebude desetiprocentními
klimaskeptiky podezříváno z politikaření, ale ti to berou
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šmahem. Kdo varuje před vypouštěním skleníkových
plynů, proti pestrému poškozování přírody, ten prostě
pletichaří, politikaří, útočí na naši svobodu – svobodu těžit
za každou cenu všechno co jde, udržovat nadprodukci
aut, elektroniky, bot, hadříků, zlatých šperků… záplavu
věcí potřebných ale i naprostých volovin. Svobodu hodně
nakupovat a věci pak brzy nato vyhazovat, protože vyšly
z módy, už nejsou posledními výkřiky techniky. Jenže
všechny ty věci byly původně surovinami, které kdosi
vytěžil z krajiny. A ta dostala zabrat. Budou se muset
nějak zlikvidovat, spálit, načež dostane zabrat atmosféra,
řeky, lesy.
Soudím, že kus svobody lze získat i tím, že se
nadbytečných věcí vzdáme. Že budeme minimalizovat
plýtvání. I kdyby plyny z výfukových plynů a komínů
neměly na klima vliv, škodí všemu živému na Zemi.
I kdyby plýtvání a hromadění předmětů ničemu
neškodilo a spalovny, které požírají odpad dýchaly jako
nemluvňata, je plýtvání a obžerství nechutné, nevkusné
a nekulturní.
Pochybuji, že někdy vyjde najevo pravda o tom, je-li
ve věci rozkymáceného klimatu a krajně nepříjemných
prognóz pro život na Zemi na vině především obžernost
lidstva, které se žene za věčným zlatým teletem, za
dostatkem, nadbytkem. Příčiny a vlivy se nejspíš
sčítají, násobí a mísí. Těžko lze přesně zjistit, do jaké
míry škodí životu na Zemi skvrny na Slunci, mění-li
se a blázní klima před příchodem doby ledové, nebo
si nejvyšší primát zatápí pod kotlem, v němž se bude
vařit. A protože to nevíme úplně jistě, kromě těch 90 %
klimatologů, což by mělo mít svou váhu, měli bychom
proti poškozování atmosféry, biosféry a vymírání druhů
zasahovat. Je to největší téma současné i budoucí lidské
populace. Kardinální problém našich životů. Se Sluncem
se nedomluvíme, s lidmi snad ještě ano.

Ať již je člověk příčinou či pouze pomocníkem globálních klimatických změn, jeho gigantické plýtvání
přírodními zdroji je nepopiratelné a budoucí radikální
změny tohoto životního stylu nejsou otázkou volby, ale
pouze času - zkrátka proto, že planetární zdroje jsou
omezené a Země jen na jedno použití. Stihneme dříve
prohlédnout a použít rozum, nebo raději nejdříve svou
planetu zcela a nevratně „vybydlíme“?
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XIII. KONGRES ECSO V DUBLINU: „ÚTOK NA VĚDU: JAK POSTAVIT ODPOVĚĎ?“
Jiří Grygar
Ve dnech 7. – 9. září 2007 se uskutečnil v irském Dublinu v pořadí již 13. kongres Evropské rady skeptických
organizací (ECSO) za účasti více než 140ti skeptiků
ze 13 převážně evropských států (Austrálie, Belgie,
Česko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Maďarsko, Německo, Švédsko, UK, USA). Zasedání kongresu,
který z pověření ECSO báječně zorganizovala Irská
společnost skeptiků (ISS) pod vedením manželů Paula
O´Donoghua a Noirin Buckleyové, se konalo v centru
metropole v zasedací síni hotelu Davenport. V průběhu
kongresu s hlavním tématem: Útok na vědu: jak postavit odpověď? Byla přednesena tato sdělení a zprávy:
Lee Traynor (SRN): Podstata kreacionismu: jak zlepšit výuku o evoluci?, Sinead Conneelyová aj. (Irsko):
Moderní zdravotní obavy: strach vede k alternativní, nikoliv ortodoxní zdravotní péči, Ciarán O´Keefe
(Francie): Věda v televizi: souboj paranormálních
tvrzení a racionality, Shane Morris (Kanada) : Žádné
GMO, žádná věda, žádný realismus: případ císařových
nových šatů EU, Donal O´Mathuna (Irsko): Studium
modlitby: vědecká inovace nebo vtírání do teologie?,
Victor Stenger (USA): Bůh: domněnka, která selhala,
Helena Sheehanová (Irsko): Útok na vědeckou racionalitu: historická analýza a epistemologická odpověď,
Michael Heap (UK): Věda a moc, Massimo Pigliucci (USA): Co s tím má věda dělat?, James Alcock:
Když se mínění střetávají: přizpůsobení, přehlížení,
anebo odmítání nesouhlasných informací , Lindsay
Beyersteinová (za Barryho Beyersteina, 1946-2007):
Věda
a pseudověda, David McConnell (Irsko):
Geny, sny a reality: příklad obecného nedorozumění, John Crown (Irsko): Útok na rozum, útok
na medicínu , Brian Hughes (Irsko): Psychologické
faktory fyzického zdraví; dobrá věda, špatná věda
a pseudověda, Willem Betz (Belgie): Jak se bránit propagaci komplementární alternativní medicíny, Victor
Stenger (USA): Kvantový skok k Bohu: odhalení
kvantového mysticismu, Gabor Hrasko (Maďarsko):
Posílení skeptického hnutí v Maďarsku, Jiří Grygar
(Česko): SISYFOS útočící na pseudovědu: česká cesta,
Chris French (UK): Anomalistická psychologie a kritické myšlení
Přednášky vyvolaly vesměs obsáhlé diskuse, které
moderoval předseda ISS Paul O´Donoghue. Během
kongresu byly dále ustaveny tři panely pod vedením
J. Alcocka (Světové názory), W. Betze (Mediální
a politické problémy) a M. Pigliucciho (Biovědy), takže
účastníci kongresu mohli během paralelních zasedání
panelů komentovat významné aspekty všech přednášek.
Na základě těchto debat pak vedoucí panelů připravili
souhrnná doporučení, postřehy a otázky, z nichž
vyjímám:
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Proč nejsou vědci více angažováni? Nedůvěřují příliš
amatérským skeptikům
Důležité jsou kvalitní webové stránky – často kladené
otázky
Podpora šíření kritického myšlení ze strany
EUROSCIENCE. Kontakt s EUROSCIENCE je klíčový
kvůli lobbingu v Bruselu (www.euroscience.org)
Výuka na základních školách je klíčově důležitá
pro racionální myšlení v dospělosti
Musíme nabízet expertízu pro státní orgány a politiky
Aktivní vyhledávání politiků a novinářů, kteří chápou
smysl kritického myšlení
Lidé nám budou více naslouchat, když místo kritiky
přijdeme s kladným poselstvím
Je třeba trpělivě zjišťovat, proč si lidé myslí, že alternativy fungují; nemá cenu zahánět je do kouta a utloukat
argumenty
Poukazujte veřejnosti na vlastní chyby v kritickém
myšlení
Proč se vyskytuje alternativní medicína a psychologie,
a nikoliv fyzika nebo chemie či biologie?
Příliš agresívní reklama selhává (příklad neúčinných
varování na balíčcích cigaret)
Vztah skeptických organizací k náboženství: problémy
s profesionálními organizacemi, které zásadně nechtějí
podporovat ateismus
Útok proti pseudovědě je třeba vést systematicky, ačkoliv
řada vědců se tomu brání, že na hlouposti nemá čas
Zlepšit výměnu zkušeností (kladné i záporně příklady)
mezi členskými organizacemi ECSO (anglická verze
národních webů)
(Pozn. pro numerology: Ačkoliv šlo o 13. kongres
za účasti
skeptiků ze 13 zemí, žádná smůla ho neprovázela.
Naopak, zazněly všechny plánované referáty
a organizace klapala na jedničku.)
Na kongresu se zřetelně ukázalo, že:
• ve světovém skeptickém hnutí probíhá zřetelný
posun od zkoumání paranormálních jevů ke studiu
iracionálního chování značné části veřejnosti vůči
rychle se měnícím okolnostem, v nichž se člověk ocitá
v globálním prostředí
• technofobie se stává univerzálním světovým
fenoménem - viz geneticky modifikované organismy
(GMO), povinné očkování, obavy ze škodlivého záření
televizorů, monitorů počítačů i mobilních telefonů jakož
i radarů, atd.
• smutný a kontroverzní je přístup Evropské komise
ke GMO, homeopatii aj.
• neobyčejně roste riziko soudních procesů proti
skeptikům či skeptickým organizacím, které tak mohou
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být nekompetentním rozhodnutím soudních orgánů
finančně zruinovány a zlikvidovány
Po skončení kongresu se 9. září konalo půldenní
zasedání výboru ECSO pod vedením prezidenta ECSO
Ing. Amardea Sarmy (GWUP, Německo). Na zasedání
jsem podal zprávu o hospodaření: příjmy od členských
organizací činí 80 euro/r; výjimečně 40 euro/r. Vydání
se týkala platby domény www.ecso.org , dále příspěvku
GWUP na provoz centra ECSO v Rossdorfu a cestovních
náhrad pro tajemníka ECSO dr. M. Mahnera. Přebytek
rozpočtu bude určen na zlepšení vzhledu www stránek a
podporu potřebným delegátům na XIV. kongres ECSO.
S potěšením jsme přijali zprávu, že v Rossdorfu bude
zřízeno Evropské centrum pro (kritické) zkoumání jako
obdoba amerického Centra pro skeptické zkoumání
(CSI). Místo maďarské skeptické společnosti TTT,
jejíž činnost ustala, byla do ECSO přijata nově vzniklá
společnost HSS (Maďarská společnost skeptiků). Byl
též schválen návrh jejích zástupců na uspořádaní XIV.
kongresu v r. 2009 Budapešti. Výroční konference
ECSO v r. 2008 se uskuteční buď ve Francii, anebo
v Rossdorfu.
V Belgii a Holandsku jsou někteří členové skeptických
organizací žalováni za kritiku homeopatů, léčitelů
i antroposofie. Pokuty udělené soudem jsou pro tyto
skeptiky či jejich společnosti likvidační! V USA přechází
sídlo CSI z Bufalla do Amherstu (MA) a vzniká druhé
centrum v Holywoodu (CA).
V závěru zasedání byl zvolen nový řídící výbor ECSO
pro období let 2007-09 v tomto složení:
prezident: Amardeo SARMA (GWUP), viceprezident
a hospodář: Jiří GRYGAR (Sisyfos), členové Rady: Paul
O´DONOGHUE (ISS), Michael HEAP (ASKE), Gabor

HRASKO (HSS), Massimo POLIDORO (CICAP), Tim
TRACHET (SKEPP) (Posledně jmenovaný je jediným
účastníkem všech dosavadních kongresů ECSO).
Kongres probíhal za slušného zájmu irských sdělovacích
prostředků a jeho účastníci byli přijati v sídle primátora
Dublinu – města, které se může pochlubit působením
řady irských historických osobností. V Dublinu se mj.
narodili spisovatelé Oscar Wilde (1854-1900), George
Bernard Shaw (1856-1950; nobelista 1925), William
Butler Yeats (1865-1939; nobelista 1923), James Joyce
(1982-1941) i matematik, fyzik a astronom Sir William
Hamilton (1805-1865). V r. 1742 zde nalezl krátkodobé
útočiště Georg Friedrich Händel, který v koncertním sále
na Fishamble Street uvedl ve světové premiéře s velkým
úspěchem své slavné oratorium Mesiáš.
Podle dohody s organizátory XIII. kongresu budou prezentace přednášek po autorizaci vystaveny na webu ISS:
(www.irishskeptics.ie).

Členové nového řídícího výboru ECSO zachycení fotoaparátem Jiřího Grygara.

RUSKO – ZEMĚ PYRAMID
Jindřich Macoun
Vstávám v půl čtvrté ráno, musím stihnout odjezd
výletního autobusu. Na zahraniční dovolené mezi
Moskvou a Petrohradem chci vidět něco typicky
ruského. Objednal jsem si zájezd do mužského
a ženského pravoslavného kláštera a do míst dalších
ruských památek. Těším se, v zájezdovém autobusu
poznám širokou duši ruských cestujících, slíbený je
i výlet na lodi, no a samozřejmě nákup suvenýrů, bez
kterého se žádný pořádný zájezd neobejde.
Přibližně po sto padesáti kilometrech, na ruská měřítka
tedy coby kamenem dohodil, nám vedoucí zájezdu
ohlašuje první zastávku. Její výraz ve tváři zůstává stále
milý, hry ale skončily, hlas se zpomaluje a intonace
prozrazuje vážné téma – snažím se napínat sluch
a zachytit co nejvíce ruských slov. Slyším: „pyramida“,
„energie“, „voda“, nemoc“, „uzdravení“…
Ano, je to tak! Paráda, jedeme snad k největší energií
nabité pyramidě v Rusku, neuvěřitelné, moc se těším, je
Zpravodaj SISYFOS 4 / 2007

to báječné, jedu do zázračné pyramidy, vůbec nevadí, že
jsem to neměl v plánu. Historické památky jsou rázem
v pozadí, myslím na klub Sisyfos a vrhám se k osobnímu
průzkumu.
Vedoucí zájezdu přidává ještě pár dobrých rad
o místních stánkařích prodávajících u pyramidy uzené
ryby, raky a nejrůznější suvenýry. Některé potraviny
prý nejsou úplně čerstvé, tak si máme dát pozor. Stánky
mne však nezajímají, už se nemohu dočkat pozitivních
vibrací pyramidy.
Čtyřicet čtyři metry vysoká pyramida se vynořuje
hned za zatáčkou u silnice. Malé prašné parkoviště je
prázdné, stojí na něm pouze dvě auta místních stánkařů.
Do pyramidy se tedy místní lidé z větších měst moc
nehrnou. Pravda, je to pěšky dost daleko a navíc je
všední den ráno, takže spíše exkurze pro zájezdové
turisty cestovních kanceláří.
Z parkoviště do pyramidy je to jen pár desítek
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metrů, člověk se sotva stačí vyfotografovat u tohohle
impozantního a vskutku velkého stanu, a už je uvnitř.
Vstup zdarma povzbuzuje zvědavost a přání být tam,
něco zvláštního a tajemného bezplatně získat.
Dveře do pyramidy rychle polykají jednoho návštěvníka
za druhým, uvnitř je příjemné šero, jen tak, aby se člověk
více zaměřil na to, kam šlape, a byl víc sám se sebou.
Rušivé okolí vnějšího světa se s délkou pobytu uvnitř stále
více umenšuje a lidé zaměřují svou pozornost na jediný
sugestivní hlas místního prodavače vody, křišťálových
a kamenných pyramidek různých velikostí a barev. Nic
jiného tu v podstatě není k vidění, velké množství balené
pitné vody v pet lahvích o obsahu 5 a 1,5 litru, za cenu
50 a 10 rublů. Jsem zaujat dvěma velkými lahvemi vody
nesmyslně z vrchu pyramidy zavěšenými nad hlavami
návštěvníků – napadá mne postmoderní podoba zlatého
telete. Prodavač vody v podstatě opakuje již to, co říkala
vedoucí zájezdu a co si lze přečíst v letáčcích u vchodu.
Efekt se však nyní dostavuje po pár vteřinách. Většina
lidí bedlivě naslouchá, citlivější povahy s blaženým
výrazem ještě více přivírají oči a obrací dlaně vzhůru,
snad aby energie lépe vstupovala a blahodárně působila.
Přichází ke mně známý a dotazuje se zda to cítím také,
že zde přece opravdu něco musí být a fungovat, jinak by
ho nebrněly prsty na rukách…
No to jo, má vlastně pravdu, něco v tom fakt bude.
Po návratu do autobusu to jasně vidím, žádný zázrak
se nekoná, minimálně čtvrtina cestujících studuje
na lahvích etikety s umně vyfotografovanou pyramidou,
vsadím se, že to jistě umocňuje pozitivní účinek obsahu.
Jen doufám, že nebudeme příliš často stavět na čůrání,

Ruská pyramida o výšce 44m, postavená Alexanderem
Golodem
a snad uvidím také to, co v Čechách nemáme...
Bližší informace o zázračných pyramidách lze nalézt
např. na internetových stánkách http://www.abo.ru nebo
pokud by se někomu zachtělo energií nabitého a vyleštěného kamene ve tvaru pyramidy, tak se může mrknout
na tato novodobá těžítka na stránce http://happy-newyear.abo.ru

SKEPTICKÉ BODLINY
N A S TÁVÁ KO N E C
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KRUHU V O BILÍ?

Leoš Kyša
Pro ufology a vůbec záhadology všeho druhu je to
velmi tvrdá a nečekaná rána. V Česku se objevuje
stále méně kruhů v obilí. Zatímco v roce 2000 objevili
nadšenci z Ufo klubu Záblesk 32 kruhů v obilí, loni
šest, předloni dvanáct a v roce 2004 devatenáct, letos
mají na svých webových stránkách zmapovaný pouze
jeden. Nastává konec kruhů v obilí u nás?
Jediný letošní kruh byl objeven nedaleko Mnichova
Hradiště 27. 6 a šestého července jej zkoumala skupina
Alef investigation. Kruh byl podle nich bezesporu pravý.
Badatelům se zde totiž nepodařilo udělat žádné fotografie.
A důvod? „Mohla nějaká energie vázaná v agrosymbolu
vymazat záznam v digitálním fotoaparátu? Velice nerad
to přiznávám ale asi ano,“ píše záhadolog Petr Drbohlav
z Alef investigation. Na svých internetových stránkách
dokonce více než naznačuje, že kruh v obilí způsobil
incident k němuž došlo šesté července právě v této
oblasti. Malá Cessna zde vysílala nouzový signál značící
únos. Byly k ní vyslány Gripeny, jejichž piloti vizuálním
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kontaktem zjistili, že pilot Cessny je v pořádku a letadlo
doprovodili na letiště. Problém byl v tom, že Cessna
měla špatně nastavený přepínač signálů. Dějí se to
u nás ale věci. Jen mě napadá, že když tajemná energie
z kruhu dokáže zmást elektroniku Cessny proč jsou vůči
ní Gripeny odolné? Že by poctivá švédská práce?
Do zkoumání se pustili i lidé ze Záblesku. Podle nich se
ovšem jedná pravděpodobně o padělek. Že by padělek
dokázal mazat fotografie a mást elektroniku sportovních
letadel? Těžko. Lidé ze Záblesku jsou spíš po svých
mnoha fatálních selháních a usvědčeních o hlouposti
ze strany českých circlemakers, tedy tvůrců kruhů,
mnohem opatrnější. Navíc jejich fotoaparát udělal velmi
kvalitní fotografie pošlapaného obilí.
Nadšence z Alef investigation jejich usvědčení
z omylů mladými kruhotvůrci zřejmě netrápí, přestože
už několikrát určili jako pravý a záhadný kruh, k jehož
výrobě se circlemakers přihlásili.
Energetický zářič
Ukázkovým případem svatého nadšení záhadologů
byl obrazec v obilí, který vloni nedaleko Turnova
vytvořila skupina kruhotvůrců, která si říká Realterorist.
Jak svůj kruh Realterorist vytvořili popsali na svých
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webových stránkách: „Tento obrazec zamotal hlavu
nejen badatelům, ale i nám - při jeho vytváření nás
pronásledovala smůla maximální síly, nejprve odešel
harddisk počítače, kde byl složitý plán uložen, do věčných
lovišť, poté nástroj pro tvorbu obrazce prasknul v místě,
kde to bylo fyzikálně víceméně nemožné a nakonec
se objevily těžké nesrovnalosti ve výpočtech, které
prováděl počítač. S nepřízní osudu jsme se vyrovnali
pomocí kalkulačky, matematických pouček ze základní
školy a s mechanickými problémy za pomoci tkaniček
a klacků z blízkého remízku. Zlatý český ručičky a hlavičky.
Při tvorbě tohoto obrazce nám šlo hlavně o jedno - zjistit
na co potřebujeme kolik času a také o to vytvořit tři
naprosto samostatné týmy, které by mohly pracovat
na jednom obrazci bez nějaké větší koordinace - a to se
povedlo.
Samotná tvorba tohoto obrazce byla podobná tvorbě
všech dosavadních obrazců - taková normální pařba,
nutno dodat, že toto je první obrazec, ve kterém někdo
z nás usnul.“
Kruh záhy objevili i ufologové. Zajímavé byly výsledky
bádání již zmíněné party z Alef investigation. Na třech
fotografiích kruhu a oblohy nad ním od Petr Drbohlava
se v levého horním rohu objevila malá černá tečka. Jedna
byla pořízena hned po nálezu, druhá o osm dní později.
Fotky hned zveřejnil na internetových stránkách Záhady
a mystéria s jednoznačným nadpisem: Ufo sledující
vznik a zánik agrosymbolu. Že by si Marťané přiletěli
české kruhy vyfotit a zkoumat?
O kruhu vznikla i reportáž odvysílaná televizí Prima.
Záhadolog Michal Ursíny v ní tvrdí: „Můj názor je, že je
to výsledkem činnosti mimozemských bytostí.“
Velký ohlas vzbudilo i dílo této skupiny, které o rok
dříve vytvořila u Svijan u Turnova. O nálezu 23. 7. 2005
informoval Deník Pojizeří: ... „Obrazec je nepochybně
pravý, to znamená, že vykazuje společné znaky s jinými
prozkoumanými obrazci neznámého původu,“ uvedl
Vlastimil Brůček zakladatel Amatérského pozorovacího
centra Turnov. „Obilí v jeho středu je položeno
pravotočivě a nese stopy tepelného působení. Některá
místa obrazce vykazují silný energetický výron,“ vysvětlil.
Místní lidé prý obrazec objevili minulou sobotu, ale kdy
přesně vznikl, nikdo neví. „Obrazce se nacházejí těsně
vedle svijanského hřbitova a jsou viditelné i z dálnice
na Prahu,“ popisuje pan Rejmont, který na podivný úkaz
upozornil Deník Pojizeří.
Celý obrazec se rozkládá na ploše přibližně 50 krát 50
metrů. Jedná se o soustavu asi osmdesát centimetrů
širokých pruhů polehaného obilí, které se vinou kolem
středového kruhu. Ten má průměr deset metrů a obilí je
v něm položeno od středu k okraji ve směru hodinových
ručiček. Právě střed obrazce nese nejprůkaznější znaky
toho, že nevznikl například působením větrného víru.
„Klasy nejsou zlomeny, ale položeny rovně a jakoby
sežehnuty. V samém středu kruhu se mění intenzita
signálu mobilního telefonu tak, že pulsuje,“ popisuje svá
měření Brůček.
Ve středu kruhu také mohou citlivější jedinci pocítit
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napětí v oblasti krční páteře a zvýšený krevní tlak.
Energie z obrazce také může způsobit bolest hlavy
a poruchy koncentrace, což se projeví například
neschopností zaostřit pohled na předmět v dálce.
„Nejintenzivnější energetické působení jsem zaznamenal
v levé horní části obrazce při pohledu od Turnova,“ říká
Brůček. Sám na sobě prý pozoroval citelné zvýšení
srdeční činnosti a zrychlený pulz. Kromě toho jej prý
pobyt v obrazci psychicky vyčerpal. „Obrazec utlumil, či
spíše zcela potlačil moje parapsychologické schopnosti.
Jsem zvědav, jak dlouho tento stav potrvá,“ prozradil.
Obrazec by rád nechal prozkoumat dalšími odborníky na
paranormální jevy.
Hypotéz o vzniku podobných obrazců v obilí je několik.
Někteří odborníci je považují za poselství mimozemských
civilizací. „Daleko pravděpodobnější je však hypotéza,
že se jedná o výron vnitřní energie planety Země,
takzvanou Gaiu. To je podle mého případ i svijanského
obrazce,“ podotkl psychotronik.
Podle něj ale mohou být ve hře další elementy, jako
například blízkost měsíčního úplňku. Ten nastal
ve čtvrtek. Jiné příčiny mohou mít původ v člověku,
respektive v nakumulované lidské energii v podobě
například blízkého hřbitova.
„Je zde také jedna zajímavá souvislost, i když jen
spekulativní,“ upozornil Brůček. Před čtyřmi lety
právě poblíž dnešního obrazce ztratila policie poslední
stopu po dívce, která zmizela cestou na svijanské
pivní slavnosti. Pátrání po dívce pomocí vrtulníku s
termovizí bylo neúspěšné a její tělo se nenašlo. „Osobně
si myslím, že ta dívka tam někde je,“ doplnil s tím,
že právě psychický stres u člověka může vyvolat silný
energetický výron. Psychotronikové jej dokáží zachytit,
proto jejich schopností někdy využívá policie, zejména
v případech, kdy běžné racionální metody selžou.
Circlemakers vyrostli
Pozornému čtenáři předchozích řádků už je také myslím
jasné, proč je Ufo klub Záblesk tak ostražitý a letošní
jediný kruh narozdíl od Alef investigation považuje
za padělek. Mnichovo Hradiště je až příliš blízko revíru
v němž pravidelně Realterorist řádí. Pozorného
čtenáře už také nebudu dále napínat. Jediný letošní
kruh je skutečně padělek z dílny Realterorist, mají
na to věrohodnou dokumentaci z jeho výroby. Už jsem
jim poslal velkou gratulaci. Jejich pozoruhodné dílko
dokázalo málem sundat z oblohy sportovní Cessnu. No,
když svou techniku vybrousí, možná časem začnou
sundávat z oblohy i ty Gripeny.
Zdá se že kromě nich předchozí skupiny, které u nás
dosud působily, svou činnost ukončily. Po nejaktivnější,
která u nás působila v letech 1998 až 2003 a dokázala
tvořit úžasné kruhy, jenž jsou dodnes ozdobou
záhadologických publikací, zůstaly už jen neobnovované
internetové stránky. (Mimochodem tito circlemakers byli
velkými fanoušky Sisyfa). Po dalších už ani to ne.
Vysvětlení na otázku proč kruhů v obilí u nás tak rapidně
ubylo je tedy jednoduché. Circlemakers zřejmě vyrostli,
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založili rodiny a mají jiné starosti než běhat v letních
nocích po poli. Na odpočinek mají koneckonců nárok.
Práce už u nás odvedli víc než dost.
Se skupinou Realterorist, která je v současné době
zřejmě jediná aktivní parta circlemakers jsem
nedávno udělal přes internet krátký rozhovor.
Co vy a ufologové?
Na tyto svérázné postavičky, slepě věřící čemukoliv,
z čeho se dá usuzovat že ve vesmíru nejsme sami
nemáme nijak negativní názor. Jsme rádi že naše dílka
fotí a pobíhajíc s virgulí v nich hledají anomálie.
Jak jste se dostali k tvorbě kruhů?
K tvorbě kruhů jsme se dostali tak, že jsme prostě
chtěli vyzkoušet, jestli je možné je vytvořit, nebo jestli
v tom opravdu je třeba hledat nějakou záhadu, viz náš
první kruh v roce 2005. Druhý den jsme se šli za světla
podívat, jak piktogram vypadá a po setkání se skupinou
průzkumníků nadšeně měřících věci možné i nemožné
jsme se rozhodli, že by bylo škoda nezkusit i něco
složitějšího.
Kolik kruhů jste už vytvořili?
Vytvořili jsme zatím pouze 4 obrazce, nemáme v plánu
je vyrábět sériově,
1-2 ročně nám úplně stačí, na to proč je vytváříme je
těžké odpovědět, důvodů je více, jednak je to způsob
jak se umělecky vyjádřit - obilné pole je krásné plátno a
rovnoběžně polehlé klasy jsou jedna z nejlepších barev.
Samozřejmě jde i o ohlas v médiích a o vyjádření
ufologů, výrazy jako ,,dokonale přesný obrazec“ a ,,nemohl být vytvořen lidmi“ jsou úsměvná pochvala.
(V místě našeho předposledního obrazce dokonce vytéká
pramen který ,,léčí“ všechny možné neduhy a lidé si sem
chodí nabírat léčivou vodu - krásná motivace, snad to
opravdu někoho vyléčí. Nejde však jen o efekt, samotná
tvorba je tak trochu adrenalinový sport a zábava. Svým
způsobem si tím samozřejmě také něco dokazujeme
a předvádíme se, ale to rozhodně není ten hlavní důvod.
Jak je těžké obrazec vytvořit?
Vytvořit složitější obrazec není tak jednoduché jak by se
mohlo na první pohled zdát, samotné tvorbě předchází
složité modelováni na počítači a následně pracná výroba
nástrojů. Podrobnosti nebudeme uvádět, nechceme
aby se tento fenomén zvrhnul v masové ničení polí
a samozřejmě si tím také jistíme takový menší monopol.
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N E U V E R I T E L N Á D E M AG O G I E
A S T R O LO G I C K Á

Leoš Kyša
Antonín Baudyš mladší nemá Sisyfa rád. Není divu. Stále znovu a znovu dokazujeme, že astrologie je nesmysl
ve své teorii i ve výsledcích a astrologové jako Baudyš
ve své podstatě okrádají lidi. Ať už astrologii sami věří
či nikoliv.
Je celkem pochopitelné, že se astrologové chytají, jako tonoucí stébel, nějakých předpovědí, které
se jim mohly alespoň částečně povést. Výsledků
je málo, jsou neprůkazné a tak se astrologům hodí
i ty nepovedené překroutit a vydávat za povedené.
Přímo ukázkově tak učinil nedávno právě Antonín
Baudyš mladší na svých internetových stránkách
astrolab.cz.
Nedávno jsem na webu Sisyfa zveřejnil nepovedenou
předpověď Milana Gelnara na idnes.cz. Týkala se rozhodnutí Vrchního soudu v případě vražedkyně Kamily
Velikovské. „Soud bude ke Kamile příznivě nakloněn
a jeho rozhodnutí nebude nikterak dramatické,“ myslí
si Gelnar. Následující dva roky budou podle něj vcelku
klidné, pak nastane tvrdá práce....
Rozhodnutí Vrchního soudu však dramatické bylo. Místo
osmi let dostala Velikovská deset.
Nedávno se její případ pohnul. Nejvyšší soud rozsudek
zrušil. Neznamená to, že Velikovská je volná. Celý
příběh by se měl vrátit na začátek a projednávat znovu.
Může to znamenat, že soud první instance, který by
měl případ nyní dostat, ji může pustit, ale může jí také
dát i dvanáct let. Všechno začne pro obviněnou z vraždy znovu. Nová dokazovaní, nové soudy, nové nervy.
To zřejmě budou ty dva klidné roky podle Gelnarovy
předpovědi ...
Antonín Baudyš rozhodnutí Nejvyššího soudu vůbec
nepochopil a radostně zajásal: Velikovská je volná, předpověď astrologa vyšla!
Předpověď astrologa ovšem nevyšla. Nejenže Velikovskou nečekají dva roky klidu, ale nových soudních tahanic. Navíc Gelnar byl redaktory dotazován na rozhodnutí
Vrchního soudu, o němž pojednával předchozí článek
z Mf Dnes, nikoliv soudu Nejvyššího, o jehož jednání
neměl v té době nikdo ponětí. Kdyby Gelnar prohlásil:
„Vrchní soud jí dva roky přidá, pak to Nejvyšší soud
zruší a nařídí nová jednání“, pak by to byla povedená
předpověď, ale takhle?
Ať už další soudy dopadnou jakkoliv, nejde zpětně hodnotit staré předpovědi, které se týkaly tehdejší situace,
jako to dělá Baudyš.
Antonín Baudyš si ve snaze bránit astrologii za každou
cenu trhnul pěknou ostudu. Nejenže nepochopil věštbu
svého kolegy a překroutil ji, nechápe ani fungování českého soudního systému a nedokáže ani novinovou zprávu
přečíst do konce či ji přečíst dokáže, ale neumí pochopit.
V jím zmiňovaném článku totiž tato fakta všechna byla.
Nebo že by Baudyš mladší nebyl tak hloupý a prostě jenom lže?
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D O P I S B Ý VA L É C T I T E L K Y
A LT E R N AT I V N Í C H M E TO D

Našemu přednímu členu Vojtěchu Morsteinovi před
časem došel zajímavý dopis. Se souhlasem autorky jej
zkrácený přetiskujeme. Dokonale ukazuje prozření
dřívější obdivovatelky alternativních metod.
Dobrý den vážený pane docente,
musím konstatovat, že jsem velmi nadšena Vašimi články, studiemi a názory.
Dopracovala jsem se k Vašim stránkám po mnoha letech
strávených „samostudiem“ různých metod alternativní medicíny, k čemuž mě přivedly zdravotní problémy
dcery a i samotný zájem o tyto věci, kterým jsem byla
velmi přístupná. Jako většina našeho národa, a myslím,
že lidstva všeobecně, jsem věřila, nebo spíše chtěla věřit
v účinnost všech dostupných metod. A tak jsem je začala
postupně zkoušet. Jediná z věcí, která na mně zapůsobila, byla jakousi autosugescí skutečná změna chování,
názorů a přístupu k životu i k sobě samé. Za což jsem
velmi ráda. Naučila jsem se přijímat informace a posuzovat je opravdu ze všech úhlů. Tím myslím i pohled
na chování lidí, důvody jejich chování atd. Přestala jsem
kohokoli a cokoli soudit. Ale to sem nepatří...
Zkoušením různých alternativních medicín jsem zjistila,že prostě na ty pravé nikdy nenarazím a že to zkoušení je
pěkně drahé. Na Vaše stránky jsem narazila při objevení
preparátu Ovosan, který mě po přečtení reklamy v novinách nadchl a to hlavně díky doporučování lékařů. Jelikož provozuji internetový obchod zaměřený na zdraví,
přišla jsem do práce s tím, že jej okamžitě zařadím do nabídky a použiji doporučení lékařů. Jelikož jsem zvyklá se o prodávaných produktech dozvědět co nejvíce,
abych byla schopna odpovídat na všetečné a oprávněné
dotazy zákazníků, poctivě jsem projela nejpoužívanější
vyhledávače se zadaným slovem Ovosan. No všude samá
chvála a najednou Sisyfos. Nadšení okamžitě ochladlo.
A to i proto, že se mi čtením článků potvrdily všechny mé
zkušenosti s dosud vyzkoušenou alternativní medicínou.
Já se setkala i s přesným výčtem nemocí své dcery, které
jedna „léčitelka“, původně kadeřnice, vyjmenovala mávajíce kyvadélkem nad fotografií dcery.
Nepochybně tyto informace získala od naší babičky,
které se starala o vlasy.
Ale protože je babička popleta, na jednu nemoc zapomněla a zrovna tu kyvadélko neodhalilo. Poté mě jakýmsi přístrojem změřila přítomnost negativních látek v těle,
uložila mě na lehátko, obložila ametysty a ještě jinými
kameny, rozsvítila zářivku různě obarvenou (barevná terapie), a poté mě i dceři naordinovala kapičky dr.Jonáše
za cca 2000,- Kč což byla měsíční dávka. V té době jsem
nebyla schopna odmítnutí a tak jsem podlehla, i když
jsem byla přesvědčena o neúčinnosti preparátu na zdraví mé dcery. A samozřejmě oprávněně. No podstoupily
jsme kineziologii, vyšetření ze zornice jakýmsi léčitelem,
který neodhalil ani jednu chorobu dcery, což vysvětlil
tím, že tyto nemoci tak prostě nejsou vidět. Dcera má
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sníženou funkci štítné žlázy, alergii, astma a epilepsii, kterou se lékařům dlouho nedařilo kompenzovat.
A z těchto důvodů má dcera slušnou dávku léků, které
bohužel mají negativní dopad na její psychiku a tak má
i antidepresiva. Celkem 8 léků, které bere dvakrát
denně. Je to slušná hromada. Když byla v lázních, kam
si brala léky sebou, byla rarita s velkou taškou léků
na tři týdny. No a tak jsem začala zkoušet všecky dostupné preparáty od různých dealerů. Taky pěkná suma.
Jasně, že bezvýsledně. Jen díky předepsaným lékům je
její stav docela v pohodě, i když na úkor psychiky, ale to
je víceméně můj názor nepotvrzen odborníky, i když se
mnou všichni lékaři opatrně souhlasí.
To co děláte je prostě skvělé. Vaše články ze Sisyfa, by
měly být více vidět, i když skupina odpůrců musí být
obrovská. Jak rádi věříme zázrakům a jsme ochotni se
za tu víru bít.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a těším se na
další články, které si budu hlídat na Vašich domovských
stránkách.
Ilona Pavlíková
ˇ
N O E T I S S E M E N Í Z L É Č I T E LS K É
SKUPINY NA SEK TU

Leoš Kyša
Nositel bronzového Bludného balvanu za rok 2006 společnost Noetis, která původně začínala jako léčitelská
skupina, se čím dál tím více mění na sektu. Je dost pravděpodobné, že Český klub Skeptiků tak nechtíc vstoupil
i na pole náboženství. Je to špatně?
Noetis jako náboženské hnutí definuje ve své poslední
knize Nová náboženská hnutí v souvislostech (Praha
2007) religionista Zdeněk Vojtíšek. O Noetis píše: „Nové
náboženské hnutí kolem sdružení Psychonia, dnes Noetis, založil roku 1990 Stanislav Sohr (1925-2000). S využitím pozitivního myšlení i různých věštebných technik
(především kyvadélka) se příznivci Noetisu a posluchači
jeho Telestézické akademie pokoušejí zlepšit svůj život i
celý svět. Věštbami zjišťují vlohy pro nemoci, partnerství,
zaměstnání atd. a tento budoucí osud se pokoušejí magickými metodami změnit. Zabývají se odstraňováním
následků kleteb, využívají amulety, komunikují s duchovními bytostmi, zjišťují škodlivé zóny a podobně.“
Vojtíšek ve své knize nazývá činnosti Noetis pravými
jmény. Sama společnost však používá vědecky znějící
terminologii. Například koukání do budoucnosti
neprovádí věštec, ale dispoziční prognostik neokybernetik
a změna nepříznivé budoucnosti se neprovádí pomocí
magických rituálů, ale přeprogramováním dispozic.
Podobné překrucování vědecky znějících termínu není
v esoterickém branži nic nového. Firma Noetis však
zachází ještě mnohem dál a možná že právě v tom tkví
její obrovský úspěch a rozmach. Společnost totiž nechce
klienta jen pomocí svých technik uzdravit. Jejím cílem
je na něm trvale pracovat, postupně jej uzdravovat
a v několika seminářích vzdělat tak, aby časem byl
sám schopen věštit, tedy pomocí prognostických
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neokybernetických metod zjišťovat a měnit dispozice
k určitému konání. Více než nápadně tento postup
připomíná Scientologickou církev.
Po lehkém otření se o Noetis v jednom z mých článků
v deníku Právo se mi ozvala čtenářka, která má sama
s Noetis nepříjemnou zkušenost:
„Firma se na veřejnosti nijak agresivně neprezentuje
a i její webové stránky jsou spíše nenápadné a umírněné.
I jejich sliby nejsou nijak bombastické, to působí
na neznalého člověka velmi sympaticky. Klientelu
tohoto dnes už nadnárodního molochu tvoří, a to
myslím není bez zajímavosti, prakticky bez výjimek lidé
vzdělaní, dobře situovaní, třeba právníci, podnikatelé
i lékaři. (!) Nenajdete mezi nimi zedníky, svářeče nebo
dokonce nezaměstnané. Náhoda? Nebo tito lidé nemají
své problémy? Spíš je Noetis neumí léčit.
A jaký je asi způsob „terapie“, že mezi klienty
společnosti nenajdete žádné skeptiky a pochybovače?
Naopak všichni budou na úspěšnost a serióznost léčby
přísahat vlastní krví! Nezavání to až příliš vymývaním
mozků? A není toto všechno spíše příznakem toho,
že se zde jedná spíše o práci dobře organizované,
moderní sekty? Prostředky a dokonalý systém Noetis
evidentně má. Vždyť má dokonce i své školství, které
vyrábí nové a nové guruy, léčitele , nazvěme je jakkoli.
Oni je nazývají dispozičními prognostiky-neokybern
etiky. O cílech sekty NOETIS není třeba pochybovat.
Obrat této továrny na lidskou dokonalost, ten skutečný,
ne přiznaný, musí být úctyhodný. A díky struktuře
klientely i její vliv, což je možná ještě děsivější.
Způsob práce těchto lidí je v podstatě příznačný
pro každou sektu. Vsugerování potřebnosti pomoci,
vymytí mozku, přesazení jedince a udržování psychické
závislosti. A Noetis navíc umí vyvolat pocit exkluzivity.
Nevymysleli tedy nic nového, jen myšlenku dovedli
k dokonalosti.
Otázka je, zda Noetis pomáhá, nebo svým klientům
škodí. Jistý druh psychické pomoci jistě poskytují. Pocit
zájmu o člověka, pocit důležitosti. Ale znám nejméně
dva lidi, kterým Noetis ublížil.

Jednoho, do té doby rozumně uvažujícího, racionálního
člověka zbavil samostatného úsudku a starých přátel.
A tento člověk za to ještě platí a je vděčný! Mne připravil
o partnera a převrátil můj život vzhůru nohama přesto,
nebo spíš právě proto, že jsem s lidmi okolo Noetis
nechtěla mít nic společného.“
Přerod Noetisu od léčitelské společnosti k sektě se zdá
být celkem příznačný pro esoterickou scénu. Pokřivené
myšlení esoteriků má mnoho společného s pokřiveným
viděním sektářů. Navíc esoterické směry měly vždy
jistý přesah do náboženství, zvláště východních nauk
a mysticismu. Zdá se, že tento přerod hrozí mnoha
esoterickým proudům. Výjimkou není ani astrologie.
Někteří astrologové kolem sebe shromažďují skupinky
oddaných a závislých klientů, kteří svého astrologa
považují za jasnovidného guru. Zajímavá v tomto
ohledu je třeba transpersonální a symbolická astrologie
Pavla Turnovského. Tento významný český astrolog
se už pomalu více věnuje symbolismu, mysticismu
a duševním pochodům než vykládání budoucnosti
klientů, které jej živí. Jeho další osudy bude velmi
zajímavé sledovat.
Sisyfos se už jednou do náboženství vydal a to rozsáhlou
a opakovanou kritikou snah o zkoumání vlivu modlení
na uzdravení pacientů. Svůj vstup na půdu náboženství
jsme odůvodnili prostě - náboženství totiž vstoupilo
na půdu vědy.
Myslím že je třeba dál dodržovat naši neutralitu
v oblasti náboženství, tedy nekritizovat náboženské
představy a teologii. Vždyť náboženství je už
ze své podstaty iracionální. Víra je možná jedině
bez průkazných důkazů neboť by nebyla vírou ale
věděním.
V okamžiku kdy však náboženské skupiny
a organizace zasahují do vědy, interpretují vědecké
poznatky, překrucují je ke svému obrazu a nabízejí
lidem nefunkční výrobky a služby postavené
na esoterickém základu, neměli bychom se ostýchat
proti nim vystoupit.
Noetis o sobě

Zástupce firmy NOETIS při předávání Bludného Balvanu za rok 2006
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Druhy poskytovaných služeb: Zdravotní potíže (zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají
vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže), Testy partnerství (nejde jen o partnerství pro život, ale také partnerství v práci, ve sportovním týmu,
v různých akcích), Testy inteligence (Nejsou totožné
s psychologickými), Vlivy lokalit (vhodnost lokalit
a prostředí, ve kterých klient žije), Cizí nepříznivé
vlivy (útlumové programy (kletby), cizí vlivy obsažené v předmětech), Úrazy, havárie, nehody (DIP je
předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl
poškozen), Amulety (jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich naprogramován
obranný program)
Zdroj: www.noetis.cz
Zpravodaj SISYFOS 4 / 2007

PANORAMA
Z časopisu Skeptiker 1/07 vybral a přeložil Milan Urban
ALTERNATIVNÍ VĚDA V RAKOUSKU
„Alternativní věda“je sice méně používaný, ale
výstižný výraz. K vědě je v podobném vztahu
v jakém je alternativní medicína k medicíně, založené
na důkazech (EBM). Ne všechno, co je v ní uváděno
jako „alternativní“, je možné z vědeckého hlediska
odmítnout, ale při bližším pohledu až příliš často
odhalíme zcela jasný nesmysl. Jinak je alternativní
věda širokým polem. Její jasná definice a přesné
vymezení je obtížné. Tam, kde hranice etablovaných
věd začínají být neostrými, začíná šedá zóna pavěd
a různých nuancí pseudověd. Zatímco masová média
referují nejen o nových vědeckých poznatcích,
ale také o skandálech s plagiáty a podvody, které
se ve vědě vyskytují, zůstávají snahy proponentů
alternativních věd přiživit se na financích pro vědu
mimo jejich pozornost.
Když lehkomyslní konzumenti investují své peníze
do produktů, slibujících zázraky, ale jejichž údajný
účinek nejen že není prokázán, ale dokonce přímo
odporuje vědeckým poznatkům, můžeme nad tím jen
kroutit hlavou. Když se ale nositel akademických titulů
z čistě finančních důvodů propůjčí k tomu, aby pro
takové produkty napsal doporučující posudek, můžeme
toto počínání označit jako politováníhodnou slabost
charakteru, ale nemusíme v tom ještě vidět společenský
problém. Když ale vyjde najevo, že pseudovědecký
výzkum je podporován z veřejných prostředků nic
netušícími nebo partikulárními zájmy ovlivněnými
politiky, je nutné se ozvat.
V Německu se v posledních letech takové případy
vyskytly a většinou byly publikovány na internetu
i v tištěných médiích. V Rakousku k podobným případům
docházelo a dochází také, ale ví o nich zpravidla jen pár
zasvěcených. Uvedu několik exemplárních případů.
Nová existence v Grazu
Pád berlínské zdi změnil mnohé a ani na Akademii věd
NDR nezůstal bez vlivu. Když byly ústavy Akademie
v roce 1991 zrušeny, hledala fyzička Dr. Noemi Kempe,
spolupracovnice jednoho z nich, své nové uplatnění.
Našla ho v rakouském Grazu a ve věku, kdy jiní již myslí
na odchod do důchodu, odstartovala svoji novou kariéru
v jednom z největších neuniversitních výzkumných
středisek a sice v Joanneum Research Graz. Tam
se zabývala projekty Spolkového ministerstva pro vědu
a dopravu. V roce 1997 byla pověřena vedením
výzkumu biosenzoriky v renomované Společnosti
Ludwiga Boltzmanna, jejíž činnost je financována státem
a v jejímž sídle paní Kempe založila kromě toho jako
partnerský institut soukromý Institut pro biosenzoriku
a bioenergetický výzkum životního prostředí (IBBU).
Čilé styky měla s moskevským Institutem pro medicínské
intelektuální systémy (IMEDIS).
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Noemi Kempe je na různých internetových fórech
označována chybně jako stoupenec školní medicíny.
Pro vedoucí oficiálního výzkumného pracoviště
ve Společnosti Ludwiga Boltzmanna by to vlastně
mělo být samozřejmostí. Co nám však o ní říká
obrovská vědecká databáze Scopus? O paní Kempe je
v ní jeden řádek, který zmiňuje její článek o adjustování
laseru, publikovaný v časopise pro Feingeraettechnik
v roce 1989. Laserovou technikou se však paní Kempe
v Rakousku nezabývá. Vědeckou biosenzorikou, jak by
se podle názvu institutu dalo předpokládat, však také ne.
Její specializací je elektroakupunktura dle Volla (EAV)
a biorezonance.
Elektroakupunktura, biorezonance
a místa s vyzařující energií.
Mnoho „alternativních lékařů“ skutečně věří, že orgány
nemocného člověka vysílají „poruchové vibrace“,
využitelné pro diagnózu, které lze odpovídajícími přístroji
nejen změřit, ale i „obrátit“ a jako „léčivé vibrace“
poslat zpět do pacientova těla a poruchu „vymazat“.
Tyto esoterické představy a s nimi související přístroje
se od sedmdesátých let staly i v německy mluvících
zemích populárními. Přístroje pro EAV a biorezonanci
nejsou vědecky uznané. Měří v podstatě jen odpor kůže
a pro skutečnou diagnózu nebo dokonce terapii jsou
naprosto bezcenné. V USA musela společnost Pacifik
Health Center, která je používala, zaplatit pokutu 1,7
mil. dolarů.
Výše zmíněná firma IMEDIS prodává mimo jiné
přístroj IMEDIS-EXPERT, který byl pravděpodobně
u paní Kempe v trvalém provozu. S jeho pomocí
po léta testovala na nejrůznějších místech účinek
energetizovaných vodiček, čipů chránících proti
vyzařování mobilů, míst vyzařujících energii apod.
Na internetu je spousta jejích dobrozdání, např.
o esencích Rostock proti černé magii, o blahodárně
působící energii, vyzařované na různých mystických
místech v Noestachu, o aktivátoru vody Power Energetic,
o geomantické lithopunktuře v Raiffeisenbank Aspang,
o pozitivních frekvencích vody z pramene sv. Leonarda,
o aktivátoru vody Wasserfix, o účinku halitových krystalů
(průhledné krystaly soli), o mýdle Vital-Tonerdeseife,
o fóliích proti elektrosmogu a proti škodlivému záření
mobilů (známých spíše pod názvem „Gabriel-Chip“).
Mnoho dalších testů lze nalézt na domovské stránce
IBBU. Občas pořádali paní Kempe a její spolupracovníci
také semináře, seznamující se softwarem ASTROMED
firmy IMEDIS. Nechyběly ani přednášky jako např. „Jak
lépe vidět bez brýlí“ o jedné pochybné, lékařskou vědou
odmítnuté metodě nebo „Jak správně používat proutek“.
Paní Kempe se angažovala i v léčení. Jeden z jejích dřívějších klientů řekl, že ho na základě měření přístroje
IMEDIS varovala nejen před požíváním vepřového masa
13

a před elektrosmogem, nýbrž doporučila mu ke zmírnění
jeho bolestí i homeopatika a vitamínovou kůru dr. Ratha
(dr. Rath je „zázračný léčitel“, který léčí rakovinu a AIDS
velkými dávkami vitamínových preparátů; o tragickém
případu „Dominik“ jsme ve Zpravodaji informovali;
u malého Dominika byla kvůli „péči“ dr. Ratha zanedbána racionální léčba, což mělo tragické důsledky).
Nízkoenergetické bioinformace v paměti vody
Při svém zkoumání „levitovaného koncentrátu pramenité
vody“ eQwell není Noemi Kempe osamocena. Podle staré domovské stránky eQwell byly totiž pozitivní účinky
tohoto koncentrátu na rostliny potvrzeny výzkumným
pracovištěm pro nízkoenergetické bioinformace, sídlícím rovněž v Grazu. Toto pracoviště bylo založeno rovněž v roce 1997 jako výzkumné pracoviště Společnosti
Ludwiga Boltzmanna, ale již rok poté se prezentovalo
pod internetovou adresou fakulty duchovních věd (!) univerzity Karl-Franz-Universität Graz. Vedoucím tohoto
pracoviště byl biolog Dr. Peter Christian Endler.
Již podle obskurního výrazu „nízkoenergetické bioinformace“ lze soudit, že tento institut se necítí vázán vědou,
která o informacích, obsahujících energii, nic neví. Endlerova snaha vysvětlit „nízkoenergetické bioinformace“ jako „extrémně slabé signály“, které mají mít vliv
na živočichy není nic jiného než pokus zdůvodnit sporné
zásady homeopatie. Od homeopatické pilulky není totiž
k levitované vodě moc daleko. Jak známo, homeopati
tvrdošíjně setrvávají při vysvětlování údajných účinků
vysokých potencí, neobsahujících ani jedinou molekulu
účinné látky, na svém tvrzení, založeném na jejich spekulativní myšlence o paměti vody.
Endler je v homeopatických kruzích znám svými pokusy
s pulci, kterými údajně dokázal, že hormon štítné žlázy
tyroxin ve vysoké potenci D30 (pro chemiky čistá voda)
průkazně zpomaluje vývoj pulců. Ostatně prý se ani
nemusí vysoce potencovaný tyroxin do nádrže s pulci
přidávat. Podle Endlera stačí dát ho do skleněné baňky,
tu zavěsit do nádrže s vodou a nízkoenergetické bioinformace do okolní vody přejdou. Magické vibrace, které
to zařídí, lze samozřejmě také zesílit, vypálit na CD
a nahrát do vody, která pak rovněž vykazuje homeopatické účinky. Tištěné příspěvky na dané téma lze kromě
běžných komplementárněmedicínských časopisů najít
i v knize Fundamental Research in Ultra High Dilution
and Homeopaty, jejímž je Endler spoluautorem a v časopise Veterinary and Human Toxicology, jehož vydávání
však bylo již zastaveno.
Holistická medicína a mýty o virech
Dnes je Dr. Endler vedoucím universitního přednáškového kurzu o zdraví. Mezi vyučujícími jsou i prof. Joav
Derrick a Dr. Soren Ventegodt, kteří se specializovali
na „celostní“ či „holistickou“ medicínu. Oba nedávno
v jednom článku obhajovali „vědeckou“ práci neslavně známého a dnes ve francouzském vězení sedícího
„zázračného léčitele“ Gerda Rykeho Hamera. Železné
pravidlo tohoto zakladatele „nové německé medicíny“
zní: „Každá rakovina je způsobena psychologickým
konfliktem“.
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Dalším a navíc nadmíru dekorovaným vyučujícím je
Němec Heinz Spranger, univ. prof. a.D. Dr.Dr.hc.MAS
MSc, který poslední dva akademické tituly získal tam,
kde nyní vyučuje. Myšlenky tohoto zubního lékaře lze
na internetu najít pod adresami „VirusMyth.net“
a „AIDS-Kritik.de“. Spranger tam spekuluje nejen
o „chemické intoxikaci“ jako skutečné příčině nemoci
BSE, ale vyjadřuje i pochybnosti o „amatérskou bezmocností“ ovlivněné teorii, že virus HIV způsobuje AIDS.
Možná jeho názory jako názory „experta“ přispěly k tomu, že byl povolán do komise jihoafrického prezidenta
Mbekiho, jehož ministryně zdravotnictví doporučuje
proti smrtelné nemoci AIDS červenou řepu a česnek.
Také mimořádný univ. prof. Dr. Michael Frass, vedoucí ambulance jménem „Homeopatie při zhoubných
nemocech“ vídeňské Všeobecné nemocnice v kurzech
vyučuje. Endler a Frass jsou staří kolegové. Spolupracovali již v době, kdy byl Frass vedoucím Homeopatického
institutu, který – divte se – rovněž spadal pod Společnost
Ludwiga Boltzmanna.
Biocomputer, homeopatie a benzinový aktivátor
Prof. Frass se ale nezabývá jen homeopatií, nýbrž i esoterickou technikou woodoo. Malá hliníková destička,
kterou si lehkomyslně důvěřiví lidé věší na krk, aby
je chránila proti elektrosmogu, se nazývá Biocomputer. Vyrábí ho rakouská firma ATOX Systemtechnik
GmbH a nejlevnější typ stojí 223 €. Obrací „negativní
informace“ v pozitivní a samozřejmě žádný zdroj k tomu nepotřebuje. Tato kuriózní věcička, které důvěřuje
i bývalý rakouský ministr financí Karl-Heinz Grasser,
však působí blahodárně i tam, kde žádný elektrosmog
není. Jak Frass zjistil, „rozpozná přívěsek psychosociální zátěž a tu svému nositeli přemění na pozitivní
energii“. Biocomputer hodnotila společně s prof. Frasserem jistě nezaujatá Dr. Gabriele Stilianu, donedávna
spolupracovnice firmy ATOX Systemtechnik. V červnu
2006 oznámili Frass a Stilianu výsledek své dlouhodobé studie: „Téměř všechny osoby (které Biocomputer
používaly), měly po několika dnech resp. týdnech sílu
a energii přistoupit k dalším opatřením pro lepší zvládnutí
stresu.“
Mezitím pracovala firma ATOX Systemtechnik pilně
na „benzinovém aktivátoru“. Tyto benzinové přísady,
jejichž naprostá neúčinnost byla mnohokrát potvrzena,
mají u aut snižovat spotřebu a redukovat nežádoucí emise. Zástupce ATOXu vysvětloval na podzim roku 2005
malému kroužku ohromených posluchačů ve vídeňské
Všeobecné nemocnici (pozval ho tam prof. Frass) , že
jejich vývoj vychází z „teorie éteru“. Že je jeho neexistence prokázána stejně dlouho jako Einsteinova speciální
teorie relativity, tedy více než 100 let, to asi vadí jen úzkoprsým vědcům.
Kdo o funkčnosti produktů firmy ATOX Systemtechnik
pochybuje, je na její domovské webové stránce odkazován na řadu „studií“, které funkci potvrzují. Jedna
z těchto studií pochází z jedné vysoce seriózní společnosti. Řeč je samozřejmě – a tím se kruh uzavírá – o paní Dr. Noemi Kempe a jejím výzkumném pracovišti pro
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biosenzoriku v jinak skutečně seriózní Společnosti Ludwiga Boltzmanna.
Donedávna se uvedené názory beztrestně šířily v tisku
i na webu. Nakonec se však v Rakousku přece jen uplatnily ty občas zpochybňované samočisticí mechanismy
ve vědě. V roce 2004 byly hodnoceny všechny instituty Společnosti Ludwiga Boltzmanna a toto hodnocení
vyústilo počátkem roku 2005 v zemětřesení. Ze 135ti
institutů přežila necelá třetina. Výzkumné pracoviště pro
biosenzoriku, Homeopatický institut a Institut pro nízkoenergetické bioinformace jsou dnes již jen historií.
Pozn.překl.: V ČR bohužel pavědy bují, zejména v oblasti alternativní medicíny, aniž by si toho někdo s příslušných státních nebo lékařských institucí všímal. Podobné
zemětřesení jako v Rakousku u nás zřejmě nehrozí.
KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SVĚTA
O vhodném partnerovi a příčinách
nemocí se z hvězd nic nedozvíme.
Podle dosud největší studie se astrologické předpovědi
o štěstí v lásce ukázaly jako naprosto neužitečné. Sociolog David Voas z univerzity v Manchesteru vyhodnotil ve své obří studii data narození všech 20 milionů
manželských párů v Anglii a Walesu. Předpokládal,
že pokud by hvězdná znamení hrála byť i nepatrnou
roli při výběru partnera, muselo by se to při hodnocení
tak enormního počtu dat projevit. Výsledek však tomu
neodpovídal. Kombinace párů nebyly jiné než odpovídá
principu náhodnosti.
Námitka astrologů, že pro předpověď je nutné znát ještě
přesnou dobu narození a místo neplatí, protože když se
mluví o astrologii, jsou míněna hvězdná znamení. Pokud
jsou pro volbu partnera neužitečná, ztrácí jakékoliv další
upřesňování na věrohodnosti.
David Voas si však nedělá iluze. Je přesvědčen, že popularitě prominentních astrologů jeho studie neublíží. Hlad
veřejnosti po horoskopech bude dál plnit jejich kapsy.
Říká: „Výsledky studie nepřipraví astrology o kšefty.
Když jde o lásku, zkoušejí lidé prostě všechno.“
Podobně dopadlo prověřování údajné souvislosti hvězd-

ných znamení a nemocí. Peter Austin a jeho kolegové
z Institutu for Clinical Evaluation Sciences na kanadské
univerzitě v Ontariu zkoumali tyto možné souvislosti
u 10 milionů obyvatel provincie Ontario a studii prezentovali v únoru na konferenci společnosti American Association for the Advancement of Science (AAAS) v San
Franciscu. Nezjistili nic jiného než sociolog David Voas.
Reklama dr. Ratha soudně zakázána
Nizozemská firma „Dr. Rath Health Programs BV“ již
nesmí v Rakousku tvrdit, že její vitamínové preparáty
mohou rakovinu léčit nebo že mají preventivní účinky.
Rozhodl tak ve druhé instanci Vrchní soud ve Vídni.
Soudci tak potvrdili rozhodnutí soudu prvního stupně,
který Matthiasi Rathovi klamavou reklamu zakázal.
Zákaz se týká všech slibů vyléčení při těžkých onemocněních, pokud nejsou vědecky podloženy.
Rathova firma slibovala vyléčení na více webových
stránkách. Žalobu podal rakouský Svaz pro informování
spotřebitelů (VKI) z iniciativy rakouského ministra sociálních věcí a ochrany spotřebitelů.
Nizozemští skeptici proti státnímu zástupci.
Nizozemská organizace skeptiků Skepsis podala u amsterodamského soudu stížnost proti rozhodnutí státního
zastupitelství v případu Sylvie Milecam. Tato oblíbená
herečka zemřela v roce 2001 po neúčinném alterativněmedicínském léčení na rakovinu prsu. Stání zástupce
mínil, že Sylvie Milecam se pro alternativní terapii dobrovolně sama rozhodla a že tedy z její smrti nelze nikoho
vinit.
Skepsis naopak činí odpovědnými ze smrti herečky
lékaře Jos Koonen, René Broekhuisje a léčitelku Joke
Dammad („Jomanda“), kteří Sylvii Milecamové tvrdili,
že žádnou rakovinu nemá a „léčili“ ji neúčinnými terapiemi.
V rozhodnutí státního zastupitelství vidí Skepsis znevážení práva na život, které je zakotveno v Evropské
konvenci pro lidská práva. Ta zavazuje podepsané státy
k aktivní ochraně života svých občanů. Ta znamená
i prošetření podezřelých úmrtí.

Z DRUHÉHO BŘEHU
JAK JSEM TESTOVALA LÉČITELE
Ludmila Hamplová, Ihned.cz,
„Když se dívám do vašich očí, vidím, že máte přetížený močový měchýř. To znamená partnerské problémy.
Vy se před něčím zavíráte a zasahuje to až do oblasti
sexu. Máte v sobě jemné ženské energie, ale partner
je dost dominantní a sráží vás k zemi,“ popisuje Jana
Prokšová, věnující se irisdiagnostice.
Čarování s kosmickými, ženskými, astrálními a jinými
energiemi je vážná věc. Dokonce tak vážná, že se z ní
stal skvělý obchod. Alternativní medicína u nás zažívá
neuvěřitelný rozmach a davy důvěřivců neváhají otevřít
své peněženky. Jenže znáte to, na každém šprochu, pravZpravodaj SISYFOS 4 / 2007

dy trochu. Rozhodla jsem se proto, že několik alternativních léčitelů navštívím a vyzkouším jejich diagnostické
schopnosti.
Pozor, genetická zátěž
Za svým životně prvním léčitelem Vladimírem
Turečkem jsem přicházela v napjatém očekávání
a má bujná fantazie plodila představy jako křišťálová koule, obrovský černý kocour a podivuhodné
esoterické vůně. Místo toho mě v obyčejném činžáku přivítal usměvavý a neskutečně milý čtyřicátník
a jeho dva psi, kříženci německého ovčáka Bobina
a Elza.
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Esoterické vůně, které z mého oblečení nezmizely ani
po několik dnech, tu přítomny byly. Nabídl mi dobrý
fenyklový čaj a vysvětloval: „Napojím se na dálku na
člověka a cítím jeho problémy,“ popisuje a ukazuje
formulář pro všechny důležité hodnoty v těle, nechybí
ani kolonky obsahu jednotlivých prvků v těle. Na můj
dotaz, zda používá oficiální lékařské zprávy odpovídá,
že nikoliv: „Všechny důležité hodnoty v těle mi napovídá
vnitřní hlas.“
Sám Tureček byl dlouhodobě nemocný, a tak své léčebné
metody vyzkoušel přímo na sobě. Vychází z čínské, indické, tibetské medicíny, léčitelských zkušeností Edgara
Cayce a Sv. Hildegardy z Bingenu, středověké světice.
Většina z nás je podle něj geneticky zatížených, proto
je třeba dbát na dobrou kvalitu stravy, aby se nemoci
v životě projevily co nejpozději. Svým klientům doporučuje doplnit všechno, co v těle chybí a hlavně zlepšit
stravování. Nabízí mi mimo jiné recepty z fazolí, ovsa
a špaldy. Za vypracování zdravotního rozboru dá klient
dobrovolně minimálně 600 Kč.
Z jeho pohledu mám zdraví docela dobré: „Čím je člověk mladší, tím je zdraví lepší a uzdravení rychlejší.
Vy se stravujete docela dobře, ale určitě by vám prospěly vitamíny po dobu odstraňování genetické zátěže.“
Po celou dobu našeho setkání byl neuvěřitelně příjemný
a dokonce mě odvezl na autobus. „Nechcete, abych vám
14 dní posílal energii zdarma na zkoušku?“ mává mi
na rozloučenou. Takovou nabídku nelze odmítnout. Jen
nevím, jestli na mě nezapomněl, žádný příliv energie
jsem totiž nepocítila. Ale prý je to zpočátku obvyklé.
Za psychiatrem díky tarotu
Ani Ivana Vodráková nepůsobí nijak podivuhodně,
naopak docela normálně a sympaticky. Bývalá učitelka
v sobě objevila ezoterické sklony a po prvních stech klientech se rozhodla pro založení živnosti. Vykládá karty,
hádá z ruky, ale věnuje se také masážím nebo numerologii. „Mým úkolem je klienta nasměrovat a on sám si
vybere. Jestli něco absolutně neplatí, tak je to můj osobní
názor,“ říká chiromantička a prohlíží mi ruce. Následuje
podrobný popis mých osobních vlastností, za který by
se nemusel stydět ani dobrý psycholog. Zvláštní je, že
prakticky vše, co říká, odpovídá skutečnosti. Včetně informace o nižším tlaku.
„Pozor na nerovnováhy hormonální hladiny, ale problém bych tu viděla tak za pět let. Jen si dávejte pozor
při výběru hormonální antikoncepce, málokterá vám
sedne,“ pokývá znalecky Vodráková a já vzpomínám
na doby, kdy mi můj gynekolog přezdíval pokusný králíček. Přesto však podle této dámy nemám ženské problémy. „Takové ženy mívají roztřepené a měkké nehty,
vy je máte naprosto v pořádku. Nic nevykazuje, že byste
měla nějaké vážnější problémy,“ uklidňuje mě. Pravda,
mé ukázkové nehty mi spolubojovnice v honu za krásou
vždycky záviděly.
Vodráková se nebrání ani spolupráci s lékaři. „Alternativní medicína taky není všemocná. Stane se, že klient má
citové problémy, popíjí čaje, zkouší kineziologii a nic.
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Pak mohu zodpovědně říct, že jinak než přes psychiatrickou léčbu to nepůjde,“ dodává. Její péči v současnosti
vyhledává zhruba stovka klientů a není výjimkou, že se
s ní radí o názvu firmy nebo dalším osudu svých dětí.
„To víte, že mě to moc baví. Je to krásný pocit, když mi
u klientky vyjde miminko a ona mi ho za čas přinese ukázat,“ usmívá se spokojeně.
Nemáme jen fyzické tělíčko
Irisdiagnostika patří k bujaře se rozvíjejícím alternativním metodám, byť má svůj původ ve starověkém Egyptě. Na oční duhovce poznává Jana Prokšová minulé,
současné i budoucí zdravotní problémy. „Fantastické
je, že změny jsou v oku vidět, i když ještě nejsou vidět
na těle,“ vysvětluje. Podle Prokšové je možné zaznamenat zdravotní problém zhruba s pětiletým předstihem.
Irisdiagnostika má rozdělené lidské oko na jednotlivá
orgánová pole. Zjednodušeně prý oko připomíná omítku
před malováváním, ze které seškrabáváte jednotlivé vrstvy barvy. Zdravotní problémy se tak promítnou na oční
duhovku například ve formě flíčku, změny barvy nebo
ohraničené laguny.
„Když se dívám do vašich očí, vidím, že máte přetížený močový měchýř. To znamená partnerské problémy.
Vy se před něčím zavíráte a zasahuje to až do oblasti
sexu. Máte v sobě jemné ženské energie, ale partner je
dost dominantní a sráží vás k zemi,“ diagnostikuje v civilním životě majitelka kosmetického salonu.
Klient obdrží za 800 Kč zhruba tří až pětistránkový popis svých tělesných i duševních problémů. Všechno totiž
podle Prokšové souvisí se vším, člověk podle ní nemá
jen fyzické tělíčko, ale i pět energetických obalů podobně jako jsou slupky cibule. „Teď se nám obaly prolínají,
ale nebojte se, neškodí si,“ uklidňuje mě.
Právě energetické obaly člověka chrání před nebezpečím. „Zlomená noha je problém psychiky. Když budete
v rovnováze a nebudete mít starosti, tak si nohu nezlomíte,“ je přesvědčená Jana Prokšová. Sama se však
na působení lékařů dívá skepticky právě proto, že si léčí
jen to svoje. „Když se u človíčka projeví fyzická nemoc,
tak se musí léčit i dušička. Proto mne v prvním momentě ani tak nezajímá lékařská diagnóza. Snažím se najít
a léčit příčinu nemoci a ne až její důsledek,“ dodává.
Relaxace barevnými lahvičkami
Dva obrovské svítící panely připomínají oltář a před
nimi několik poliček s barevnými lahvičkami, tak vypadá prostor, ve kterém se provádí terapie Aura Soma. Její
filosofie vychází z židovské mystiky Kabaly, čínského
I-ťingu, staroegyptského tarotu, jógy a hinduistického
učení o čakrách. V praxi to funguje tak, že je klient posazen před 120 lahviček a má si z nich čtyři vybrat. „Podle
jejich souboru se dá nahlédnout do klientovy situace.
Každá z lahviček představuje nějaké životní téma,“ popisuje Zorka Benešová a dodává, že se kombinace barev
musí klientovi především líbit: „To neošálíte.“
Hned první lahvička, olivově zelená o mě sděluje následující. „Vy hledáte svůj životní prostor. Často si ji
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vybírají uskřípnutí a potlačení lidé,“ sděluje k mému
úžasu terapeutka. Ani zbývající lahvičky o mě nemluví
v příznivém světle. Prý se bojím radovat ze života a nejspíš bych mohla mít problém se zrakem. Jenže, jak už
to v esoterických vědách bývá, vůbec to nemusí platit.
„Každá lahvička zasahuje více oblastí. Klient sám může
říct, co mu sedí a co ne. V tomto lahvičky nejsou definitivní,“ usmívá se. Pokud bych prý více mluvila o tom,
jaký význam jednotlivých lahviček odpovídá mé situaci,
mohly bychom se dobrat výsledku. Takže popovídání si
za 350 Kč.
Realita je jinde!
I přes suverénní diagnostiku mých zdravotních problémů byli navštívení léčitelé naprosto mimo. Stříleli
pěkně od boku jako kovboj s vypitou lahví pěkně ostré whisky. Nemám problém se zrakem, naopak vidím
jako ostříž, můj močový měchýř je rovněž v pořádku
a přítel o mě něžně pečuje.
Ale mám jinou a dost vážnou nemoc - endometriozu,
která zasahuje mé ženské orgány a způsobuje mimo
jiné cysty a srůsty a jiné nepříjemné záležitosti. Polovina žen se stejnou diagnózou je neplodných. Sama
bych bez moderní medicíny nebyla schopna dělat
svou práci a trávila čas v krutých bolestech. Jen tak
mimochodem, za pár dní mě čeká čtvrtá gynekologická operace. Jestli tady není něco špatně, když léčitelé
pomocí svých zaručených metod nedokáží odhalit
takto závažný problém.
POLICIE NEBUDE ŘEŠIT PRODEJ
NESMYSLNÝCH DRAHÝCH DEK
Praha - (www.novinky.cz, ČTK) Policie odložila trestní
oznámení na prodejce drahých dek, které mají lidi ochránit před takzvaným elektrosmogem. Sdružení obrany
spotřebitelů (SOS) a Ekologický právní servis (EPS),
které oznámení podaly, tvrdí, že prodejci klamali spotřebitele, protože žádný elektrosmog neexistuje. Podle
policie se ale obchodníkům nepodařilo prokázat úmysl
podvést zákazníky.
SOS je toho názoru, že se prodejci dopustili trestných
činů podvodu a poškozování spotřebitele, oklamali tak
až několik stovek zákazníků.
Trestní oznámení se týkalo statutárních a obchodních
zástupců společností ESKULAB-FINANC, AESKULAB-REISEN a Esculab.Vectors, kteří přikrývky a ložní
podložky nabízeli zejména na reklamních předváděcích
akcích. Podle televize Nova, která na případ loni upozornila, deka proti elektrosmogu stála 22 000 korun.
Elektrosmog je nesmyslný pojem
„Trestní oznámení v kauze ESKULAB proti představitelům společností prodávajících na předváděcích zájezdech takzvané deky proti elektrosmogu bylo Policií ČR
odloženo. SOS tak vyčerpalo dostupné právní prostředky
k dosažení odškodnění pro postižené klienty této společnosti,“ uvedlo SOS na svých internetových stránkách
www.spotrebitele.info.
Zpravodaj SISYFOS 4 / 2007

Prodejci podle mluvčí SOS Ivany Pickové tvrdili, že
deky odstiňují všudypřítomný elektrosmog, který je
vedlejším produktem zejména elektrických zařízení,
a chrání tak lidi před zdravotními riziky, jako je Parkinsonova choroba či rakovina. Stejné informace byly
i v příbalových letácích k výrobkům.
Luděk Pekárek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
ale upozornil, že elektrosmog je nesmyslný pojem, který v lidech vyvolává klamnou představu o zdravotních
účincích prodávaných dek. Podobně se vyjádřili i hygienici.
Úmysl nebyl prokázán
ani obchodním zástupcům firem
Policie trestní oznámení na prodejce dek odložila letos
v únoru. SOS pak společně s několika desítkami zákazníků těchto firem proti rozhodnutí policie podalo stížnost,
kterou ale v červnu zamítlo státní zastupitelství. „S odůvodněním, že nebyl prokázán úmysl společností podvést
poškozené předkládáním neexistujících funkcí ložních
souprav a způsobení škody kupujícím,“ uvedlo SOS.
Úmysl nebyl podle SOS prokázán ani v jednání obchodních zástupců těchto firem, kteří měli na uzavřených
prezentacích sdělovat klamavé informace o nabízených
výrobcích. „Stejně tak se nepodařilo prokázat, že by
představitelé společností věděli o neúčinnosti dek proti
elektromagnetickému poli, a proto podle policie nedošlo
ani k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování spotřebitele,“ stojí ve zprávě SOS.
PŘÍZNIVCI ESOTERIKY A TURISTIKY
MAJÍ MAPU „ENERGETICKÝCH“ MÍST
Praha (ČTK) - Vyšehrad, modlitebna v Braníku, klášter
svaté Anežky České, bývalý kostel Panny Marie a další
body v Praze a okolí jsou místy se silnou energií. Tvrdí
to alespoň autoři Mapy tajemných míst Prahy, která má
přinést nové nápady na procházky milovníkům esoteriky i turistiky. Celkem jich mapa zobrazuje 122, řekl
na dnešním představení knihy Marcel Goetz z nakladatelství Mapcentrum.
„Když přijdeme někam na vesnici, vesměs se dozvíme,
kde jsou andělské kameny, kde jsou čertovy kameny,
prostě místa s kladnou a zápornou energií,“ řekl ČTK
Goetz. Právě tato místa pak vyhledal autor knih o zemské
energii Pavel Kozák. Před ním prý takové body nikdo
nezapsal ani nezmapoval.
Podle astrologa a kmotra mapy Bohumila Vurma je
v Praze stále co objevovat. „Mapa je míněna jako inspirace k tomu, abychom věděli, že taková místa existují,“
uvedl Vurm. Podle něj ale hlavní posvátné místo máme
v sobě. Trik prý není v tom najít místo, které nám odhalí
nějaké tajemství, ale souznít s tímto místem.
„Esoterické body nám pomáhají zkoncentrovat myšlenku, vědomí, usmát se nad hloupostí nebo (slouží) jako
varování,“ řekl astrolog Petr Messány. Místa, která nás
vracejí do dětských let nebo do situace, kdy nám bylo
krásně či naopak úzko, jsou tu podle Messánye proto,
abychom si to sami zhodnotili v sobě. Messány by také
rád vytvořil mapu Prahy, kde by se pojala pouze ta místa,
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která magií a tajemnem září. „Pro cizince je to docela
lákadlo,“ dodal astrolog.
Mapa s plným turistickým značením je v pořadí čtvrtá. Lidé už se podle podobných map mohou procházet
po Šumavě, jižních Čechách, České Kanadě, Třeboňsku,
Českokrumlovsku, Českobudějovicku, Táborsku nebo
Písecku. Autoři připravují například plánek tajemných
míst v Brně a okolí.
VYŠEL SBORNÍK
VĚDA KONTRA IRACIONALITA 4
Jednotlivé populárně-vědecké eseje a články se pokoušejí odpovídat například na otázky: jaká jsou skutečná
rizika jaderné energetiky a jak působí radioaktivita
na člověka? O co jde ve sporu o geneticky modifikované
plodiny? Jsou tak nebezpečné, jak tvrdí jejich oponenti?
Proč je nová módní věda – memetika - spornou disciplínou? Jaké jsou motivace a argumenty kreacionismu,
který útočně vystupuje proti darwinismu? Přečtete si,
jaké mýty existovaly o sovětské kosmonautice a jak
se dnes v USA zpochybňuje přistání astronautů na Měsíci v programu Apollo. Ve sborníku najdete přesvědčivě argumenty, které vyvracejí úspěšnost proutkaření
a pádné argumenty, které zpochybňují astrologii
a hodnotu horoskopů. Dozvíte se, jakým způsobem nás
klamou věštci, jak své pravdy odezírají pomocí „chladného čtení“ z tváře. Další článek rozkrývá obskurní víru
části veřejnosti v řádění poltergeistů. Různé vědecké
discipliny se zajímají i o to, jak vznikají zážitky blízkosti smrti. Shrnutí těchto poznatků najdete v článku, Věda
zkoumá „tunel do věčnosti“. Sborník je plný věcných
argumentů a pomůže zvídavým čtenářům porozumět tématům, která mají své vyznavače i skeptické oponenty.
Český klub skeptiků SISYFOS, člen Evropské rady
skeptických organizací, se zabývá studiem nejrůznějších
sporných, paranormálních i pavědeckých témat a podporou kritického skeptického myšlení. Od roku 1995 pořádá
ve spolupráci s Akademií věd ČR pravidelné přednášky
v cyklu Věda kontra iracionalita, na kterých seznamuje
veřejnost s výsledky svých analýz. Nejcennější a nejzajímavější přednášky
publikuje klub ve
stejnojmenných
sbornících. Tento
sborník, do kterého je zařazeno 14
článků je už čtvrtý
v pořadí.
Knihu Věda kontra
iracionalita 4 vydalo
nakladatelství Věra
Nosková. Pokud ji
neseženete v knihkupectví, můžete
si ji objednat na
internetové adrese:
lano@centrum.cz
18

Obsah Sborníku Věda kontra iracionalita 4:
Jelen Josef
O metodě vědy a jejím poselství
Drábová Dana
Jaderná energetika – rizika a přínosy
Andrysek Oskar
Člověk a radioaktivita
Drobník Jaroslav Obrat Evropy ku geneticky
modifikovaným potravinám
Heřt Jiří
Kreacionismus
Heřt Jiří
Teorie univerzálního darwinismu
a memetika
Přibyl T.,
Halousek M.
Apollo – bylo či nebylo na Měsíci?
Toufar Pavel
Mýty a mystifikace o sovětské
kosmonautice
Suchan Pavel
Světelné znečištění atmosféry
jako součásti životního prostředí
Kutílek Miroslav
Proutkaři a penduláci
Grygar Jiří,
Kyša Leoš
Dvakrát o astrologii
Heřt Jiří
Spiritismus, channeling, poltergeist
Nosková Věra
Věda zkoumá „tunel do věčnosti“
Hyman Ray
„Cold reading – „Chladné čtení“

BLÍŽÍ SE DESÁTÉ BLUDNÉ BALVANY
Počátkem příštího roku budeme už po desáté udělovat
Bludné balvany. Protože balvany budou výroční, chtěli
bychom ocenit ty skutečně nejzaslouženější šiřitele bludů
a iracionality. Pro osvěžení našich oceněných zveřejňujeme dosavadní laureáty. Vyzýváme všechny členy klubu,
aby nám posílali své nominace i s krátkým zdůvodněním
a to na emailovou adresu grygar@fzu.cz nebo poštou
na adresu: Leoš Kyša, Borgis. a.s., Slezská 13, Praha 2,
120 00.
V přehledu uvádíme vždy za prvé zlato, za druhé
stříbro, za třetí bronz.
1998
Jednotlivci
PhDr. Zdeněk Rejdák. Za celoživotní neutuchající propagaci psychotroniky se zvláštním zřetelem k průkopnickému experimentálnímu ověření jogurtové telepatie.
Prof.RNDr.Anna Strunecká, DrSc. Za skripta „Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce“ (vydaná
v r. 1998 vlastním nákladem s podporou grantu RS 98
026 MŠMT ČR), určená především pro budoucí středoškolské učitele.
Ing. Ivo Benda. Za první prokazatelné navázání kontaktu Čecha s vyspělou plejádskou civilizací a za přípravu
evakuace lidstva jejími flotilami (byla Kosmickou radou
zamítnuta) a za vzájemnou vesmírnou osvětu.
Družstva
Jiří Lang, ing. Robert Troška. Za objevy, vynálezy
a propagaci v oblasti unikátní Joint Line technologie
a její zavedení do každodenní komerční praxe.
Institut rezonanční terapie. (Institut für Resonantherapie Cappenberg,
Lünen, Germany.)
Za revitalizaci lesů v České republice metodou rezonanční terapie.
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Časopis Regenerace. Za úpornou osvětovou činnost
v oblasti tzv. alternativních metod a jejich zavádění
do praxe.
1999
Jednotlivci
Doc. Ing. Antonín Baudyš. Za zavádění astrologie
a důvěřivců. Což činil tak vehementně, že se sám stal
astrálním objektem mnoha podob.
RNDr. Milan Rýzl. Za české vydání „Základní knihy
parapsychologie“ s přihlédnutím k celoživotnímu dílu.
Arthur Bolstein (Artur Bolčo). Za doopravdické vyvrácení speciální teorie relativity.
Družstva
Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše.
Za rozvoj biorezonanční medicíny a zvláště za elektropolokontaktní určování léků.
Televize Prima. Za mimořádný přínos k mysteriozitě
České republiky.
Firma AQUAPOL, spol. s r.o. Za zavádění vysoušečů
a zákazníků pomocí magnetokineze.
2000
Jednotlivci
Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc. Za třeskuté objevy
a metody v teoretické i experimentální psychotronice, radionice a za zavádění ódické technologie do každodenní
praxe v laboratoři FYZAP i mimo ni.
Vladimír Kubeš, atomfyzik, vzděláním elektrotechnik.
Za objevení nebezpečných resenů, vražedné resenomie
a tajné mezinárodní organizace, která jde světové populaci po krku.
MUDr. Stanislav Grof. Za přetavení šamanských praktik hyperventilace do tzv. holotropního dýchání, skrze
něž lze způsobit v mozku chemickou bouři a navodit tak
přiotrávenému pocitky a zážitky tak mimořádné, že se
stávají skutečností.
Družstva
Firma Embitron. Za výrobu a prodej virtuálních přístrojů EAV, „které jsou založeny na jiných než obvyklých
fyzikálních či chemických základech, jež zatím není
zvykem zveřejňovat…“
Nedělní Blesk. Za proslavení léčitele Karla Vaňáka, který svým vynálezem dokáže luxovat peněženky pacientů
a nikoli, jak tvrdí, jejich zhoubné nádory.
Internetová doména www.doktorka.cz (MUDr. Klaudysová). Za využití internetu při propagaci psychedelického pojetí medicíny a pseudověd.
2001
Jednotlivci
PhDr. Marta Foučková + PhDr. Marie Říhová. Za
příkladnou útěchu lidem v neštěstí. Těm tyto odbornice
na psychiku říkají: Čím větší neštěstí vás potkalo, tím
větší jste byla zrůda v minulém životě.
Stanislav Brázda. Za hyperaktivitu v jasnozření a v ezoterických podnikatelských aktivitách pod heslem: okultní práce všeho druhu.
Emila Havelka. Za činnost jeho astrologické apatyky
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Astrál. Ta provedla na svých zákaznících nepovolené,
ale záslužné klinické zkoušky s preparáty ztěžklými olovem a rtutí, a vyvinula „nadpozemské“ jogurty.
Družstva
Týdeník Astro. Za nabídku paranormálních služeb,
předmětů a akcí nejen na svých stránkách, ale i při ezoterických Astrovíkendech, kde lze získat nákupem čarovných předmětů zdraví, štěstí a informace o budoucím
osudu.
Univerzita Nové doby pod vedením Milana Calábka.
Za vzdělávání budoucích alchymistů, astrologů, hermetiků, psychologů krevních skupin, šamanů, vykladačů
aury, karet, snů a dalších zasvěcenců.
TV Nova, pořad věštírna. Za propagaci okultních oborů. Věštírna uvádí na scénu věštce profesionály i amatéry, aby poučili národ o možném i nemožném a trochu se
zviditelnili.
2002
Jednotlivci
MUDr. Josef Hrušovský. Za objev kvantové homeopatie a rozvíjení pragmatické spolupráce s anděly, archanděly a eloi při léčbě pozemšťanů.
Akademická malířka Jiřina Průchová. Za houževnatost v boji výtvarného umění proti elektromagnetickému
smogu a rezonančním polím.
Karel Gott. Za velmi vážná varování vyjevená se salonní nonšalancí.
Družstva
WM magazín pod vedením JiříhoWojnara. Za mimořádné úspěchy při popularizaci všeho, co věda oficiálně odmítá
Internetový magazín www.osud.cz (vedený šéfredaktorem Jířím Maškem). Za šíření poplašných internetových pravd.
Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Za nápaditou propagaci astrologie, kvantové homeopatie a numerologie
v prestižních relacích a nejlepších vysílacích časech, jak
se na veřejnoprávní medium sluší a patří.
2003
Jednotlivci
Petr Messany. Za vytrvalé šíření neodolatelně kostýmované astrologie a příbuzných nauk všemožnými směry
a prostředky.
JUDr. Jan Hnilica. Za bezúplatnou výpomoc našemu
zdravotnictví a nemocným ve stylu – a teď babo raď.
Ing. Vlastimil Žert. Za burcování proti čárovým kódům
a za objev, jak jejich hrůzný vliv jednoduše eliminovat.
Družstva
Ex aequo: deník MF DNES - příloha Zdraví a životní styl a deník ROVNOST. Za nekritickou propagaci
alternativní medicíny a za šíření neověřených zpráv
a dezinformací.
Ing.Václav Kokštein, MVDr. Ivan Prokop a Anatólij
Iaguiiaev. První dva za pronájem pozemku a schválení
stavby 15ti metrové plastové pyramidy v šumavském
lese, třetí za realizaci této monstrózní, esoterické stavby.
Firma Phoenix. Za prodej produktů na regulaci bioenergie a vydávání časopisu Phoenix.
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2004
Jednotlivci
Eduard Boháč. Za houževnaté odstiňování patogenních zón v zištné starosti o zdraví spoluobčanů.
Ing. Pavel Kozák. Za rozsáhlé bádání a osvětu odhalující vědě neznámé energie působící v české krajině.
Marek Janáč. Za nápaditou a přesvědčivou propagaci
grafologie v rozhlasovém seriálu „Prezidentské rukopisy“.
Družstva
Firma AMIKUS, s.r.o. Za zavedení a šíření kineziologické metody One-Brain do diagnostiky a terapie stresů,
výchovných problémů, nemocí a všemožných jiných
obtíží české populace.
Firma SAFRON, s.r.o. Za šíření unikátní technologie
přeměny obyčejné vody v zázračnou Pí-vodu.
Česká televize, pořad „Sama doma“. Za soustavnou
propagaci astrologie a veškeré jurodivosti.
2005
Jednotlivci
Antonín Baudyš mladší. Za důstojnou propagaci a výklad astrologie a minulých
Jaromír Kozák. Za alternativní přínos zejména egyptologii, spiritismu a kvantové mechanice
Eva Ostrčilová. Za astrální ochranku lidí i automobilů
a za konfigurovatelné amulety
Družstva
Česká tisková kancelář (ČTK). Za podporu propagace
okultních nauk
Nakladatelství Alman. Za vydávání a šíření esoterické
literatury
Tachyon Czech. Za propagaci a prodej tachyonizovaných výrobků
2006
Jednotlivci
Erich von Däniken. Za matení veřejnosti v oblasti historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších
oborů a za grandiózní nedůvěru ke schopnostem předků
Mgr. Jiří Čehovský. Za zásluhy o rozvoj homeopatie
v ČR, vydávání homeopatické literatury, nezištnou léčbu
lidí i rostlin a za objev homeopatické metody autopatie
MVDr. Josef Staněk. Za objev a aplikace originální
jasnovidecké metody historického bádání
Družstva
Redakce časopisu Vesmír.Za mimořádně zdařilou
propagaci nevědeckého myšlení na stránkách přírodovědeckého časopisu
WIGOPOL – Mauerentfeuchtung-Systeme (s pobočkou a výhradním dovozcem pro ČR: Rudolf Novák
– WIGOPOL CZ). Za reklamu a prodej přístroje, který
údajně vysušuje provlhlé zdivo
Společnost Noetis. Za vývoj a aplikace dispoziční
prognostiky a neokybernetiky, nových, dokonalejších
metod jasnovidectví
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VĚŠTEC PŘEDPOVÍDÁ ROZPAD RUSKA
(novinky.cz) Rusko se v blízké budoucnosti rozpadne na řadu malých feudálních knížectví a podle
ruského věštce Anatolije Kašpirovského s tím nic
nedokáže udělat ani tak silný prezident, jako je Vladimir Putin. Zatímco západní Evropa se stále více
sjednocuje, Východ prý čeká naprosto opačný proces.
Kašpirovskij proslul zejména na přelomu 80. a 90. let,
kdy organizoval údajné léčivé hromadné psychoterapie na stadiónech; „pozitivní energii“ posílal lidem
také přes obrazovky televize. Nyní se prý cítí být
„pozemšťanem“, který má ale ruský pas, a proto hodlá
ve volbách vždy hlasovat pro svůj idol - prezidenta
Vladimira Putina.
„Putin je zajímavý, je to jeden z nejsilnějších
panovníků historie,“ rozplýval se Kašpirovskij
v rozhovoru pro agenturu Novyj region. Už nyní ale
Putinovo Rusko není jednotnou zemí; prý je seskupením v podstatě nezávislých feudálních údělných
knížectví, která se budou dál osamostatňovat. „Musíme zatnout zuby a plout s proudem. Už se nedá nic
dělat,“ vysvětlil věštec svou nejnovější politickou
teorii.
Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita
Konají se tradičně ve třetí středu v budově Akademie věd v Praze 1, Národní třída 3, a to
v místnosti 206 od 17ti hod. Po přednáškách následuje diskuse. V červnu - září se přednášky
nekonají.
21. 11. Mozek, kmenové buňky a regenerativní medicína - prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
19. 12. Magické myšlení v životě současného člověka- Mgr. Pavla Koucká
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