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Editorial

K dyby to člověk nezažil na vlastní kůži, zdráhal by se tomu věřit. Zatímco ve řej no
právní Česká televize, Český rozhlas a všechna korporátní mé di a oslavují den co den 
liberální demokracii, kterou je  dle nich třeba bránit a rozvíjet, o dodržování lidských 
práv nemluvě, je den z největších českých mediálních domů za tiché asistence všech 

ostatních spus til v České republice masivní cenzuru, která nemá od roku 1989 obdoby a nemusel 
by se za ni stydět ani Mao Cetung se svou družinou, možná i Kim Čongun by tiše záviděl.

Společnost Economia a. s. oligarchy Zdeňka Bakaly, která provozuje též freemailové 
portály centrum.cz, atlas.cz a volny.cz, se rozhodla svým uživatelům selektivně mazat 

příchozí maily. A to ty, které přicházejí ze závadných (rozumějte jejich informační 
monopol ohrožujících) zdrojů, jako je třeba Šifra. V praxi to znamená jediné: do těchto 

schránek nepřijde z domén shromážděných na černé listině ani pozdrav.

Jak to v praxi vypadá? Paní Č. napíše do redakce Šifry email, ve kterém se ptá na 
lednové číslo Šifry. Já jí odpovím, načež položí za dva dny stejný dotaz znovu. Opět jí 

odpovím, načež zase píše, že jsem jí neodpověděl. Její adresa končí na @centrum.cz.

Po testovacím dni bylo jasno: na mailové servery, které provozuje Economia a. s. Zdeňka Bakaly 
a jeho ženy Michaely Bakala Maláčové, nechodí žádné maily z domén nepohodlných serverů 
či odkazy na ně. Nejděsivější na tom všem je, že když pošlu email na centrum.cz nebo volny.

cz, mail se mi v poště označí jako odeslaný. Ale příjemce nedostane ani žádnou zprávu o tom, 
že je tento mail smazán, nebo že mu ho nechtějí doručit. Nespadne dokonce ani do spamu. 

Prostě zmizí. Já si myslím, že můj mail adresátovi došel, a adresát netuší, že mu měl 
nějaký mail přijít, takže jsou vlastně všichni spokojení. Do doby, než to praskne.

Díky alternativním médiím to prasklo. Co ale udělala ta veřejnoprávní a všechna 
mainstreamová? Správně, vůbec nic. Tváří se, že o ničem nevědí, i když byli 

žádáni, ať o tomto neuvěřitelném skandálu informují veřejnost. Mlčí. 

Snažíme se Bakalově zvůli čelit, ale nebude to snadné. Do té doby si dovolím 
laskavé čtenáře Šifry upozornit, že pokud mají maily na centrum.cz, atlas.cz, 

volny.cz a také tiscali.cz, nepřijde jim od nás ani například potvrzení objednávky. 
Economia cenzurou a mazáním vaší pošty páchá hned několik trestných 

činů najednou, ale jelikož jsme v České republice, může si to zřejmě dovolit.

Zdeněk Bakala totiž patří mezi největší demokraty v Česku, neboť je hrdým 
následovníkem vrchního náčelníka pravdy a lásky a svého přítele Václava Havla. 

Obzvláště ironické je to ve světle toho, jak se média u nás, například 
právě Bakalův Respekt či Hospodářské noviny, ohánějí 

svobodou a demokracií a straší diktátory a totalitou. To je 
samé porušování lidských práv a omezování svobody 
slova v Rusku, v Číně, Africe a kdekoli se jim to hodí, 

ale jakmile se totalitní cenzura děje v Česku, a dokonce 
v jejich stáji (nebo spíš chlívě?), mlčí jako zařezaní.

Takových falešných guru, vůdců a proroků, kteří 
používají vzletná slova jako svoboda, ale nemyslí je vážně, 

běhá po světě tolik, že jsme jim věnovali celé jedno číslo. 

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Cenzurou ke svobodě?
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Čistota půl zdraví
N a mnoha místech světa mají 

lidé dodnes problém s přístu
pem k  čisté vodě a  základ
ním hygienickým potřebám. 

Bylo to tak ostatně po celou historii. Na
příklad ve středověku lidi běžně kále
li a močili na ulicích a páchli více než 
zvířata, kanalizace byla scifi . A uro
zené dámy v róbách na zámcích, kte
ré dnes tak obdivujeme, než by sun
daly spodničky a dostaly se ze svých 
 šatů, se o  to raději ani nepokoušely. 
Chceteli navíc smrad přebít parfé
mem, příliš to nevylepšíte. Dostat se 
z drátěné zbroje v případě mužů také 
není jen tak, a když k tomu připočte
me, že se mnoho šlechticů a šlechti
čen štítilo čisté vody, linul se z pře
pychových paláců nepředstavitelný 
smrad.

Nyní žijeme poprvé v době, kdy (ales
poň v Evropě) máme střechu nad hlavou, 
tekoucí vodu, dokonce teplou, a k tomu 
čisticí prostředky na takové úrovni, 
o které se lidem dříve ani nesnilo. Výsle
dek tomu však příliš neodpovídá.

Proč o  tom začínám? Protože je to 
palčivý problém dnešní doby. Stačí 
mít trochu citlivý čich. Mnoho 
moderních lidí má potíže se 
základními hygienickými 
návyky, což je nejen nepří
jemné okolí, ale hlavně 
zdraví škodlivé.

Jedna moje známá, gy
nekoložka, se mi svěřila, 
v  jak otřesném stavu 
k ní docházejí její paci
entky. Jelikož spolu oba 
inkriminované otvory 
bezprostředně sousedí 
a  mnohé ženy se špatně 
očistí po vykonání velké 
tělesné potřeby, projevuje 
se to neblaze na kondici 
poševního prostředí. 

Známá – jako lékařka, která je svědo
mitá a pečlivá, bohužel jedna z mála, kdo 
v jejich nemocnici takové detaily řeší – se 
to neodvažuje říct nahlas ani to nazna
čit svým pacientkám. Dnes je korektní 
doba a bojí se průšvihu, bojí se to udělat 
jako její předchůdce ze staré školy, který 
dámě řekl, co je za problém, a poslal ji 
domů se umýt a vše jí, i když poněkud 
neomaleně, vysvětlil.

Některé ženy, a  nejen starší, se špat
ně a ledabyle utřou, ale i kdyby se utřely 
sebelépe, nestačí to. Je třeba po každém 
vyměšování umýt řitní otvor teplou 
vodou a  mýdlem, aby se odplavily to
xiny. Když to nejde zrovna tam, kde se 
nacházíme, třeba v práci, tak ihned po 
příchodu domů. To ale platí samozřejmě 
i pro muže. Řitní otvor je orgán, který 
perfektně regeneruje, ale musí být čistý. 
Zabráníte tím hemoroidům, infekcím 
a jiným nepříjemnostem. Málokdo to ale 
ví, je to choulostivé téma, a  lidi o něm 
nemluví, média nepíšou. Přitom je to tak 
důležité!

Navenek vše možná vypadá hezky 
a čistě. Ale zdání klame. Dnešní mladé 
dívky, to je kapitola sama o  sobě. Na

vrch činčí, vespod svinčí. Značková 
kabelka, nabarvené vlasy a obličej, 
hadříky za 3000, ale mezi noha
ma s  prominutím „hermadúr“. 

Už školník na střední škole 
říkával, že dívčí toalety jsou 
horší než chlapecké. Spousta 
mladých mužůlovců, kteří 
chodí do klubů či na různé 
„akce“, dají pár drinků, join
ta a pak se vrhnou na svou 
podobně upravenou „kořist“ 

na záchodku, v  křoví za kul
turákem nebo v  parku. Kdyby 
v té tmě věděli, kam svůj nástroj, 
mimochodem také ne zrovna 
čistý, vkládají, možná by si to 
rozmysleli… 

Ženské pohlavní orgány jsou obzvláš
tě citlivé, neboť mají podobu „trubky“, 
která se obtížně čistí. Znám též několik 
přírodních žen, jež mají pocit, že mýdlo 
není dost přírodní a  deodorant je pro 
ně sprosté slovo. Faktem je, že dnešní 
kosmetika obsahuje různé chemikálie, 
ale bakterie, které se pod trenýrkami, 
kalhotkami či v  podpaží množí při ne
dostatečné hygieně, jsou ještě nebezpeč
nější. Čisté tělo omyté nějakou tou chemií 
(například „přírodní“ či ekologické deo
doranty jsou fajn, ale zpotíteli se v tram
vaji nebo máte náročnější den, často ne
zvládají) funguje paradoxně lépe než to 
„přírodní“, nechané napospas parazitům.

Stále je i dost mužů, kteří se řídí hes
lem, že pořádný chlap má smrdět. Se
dávám pravidelně proti své vůli vedle 
jednoho umělce, který nepoužívá mýdlo, 
hodně se potí a  neumí si ani pořádně 
vyprat tričko, takže uvažuji o tom, že si 
pořídím plynovou masku. Ta směs za
tuchliny, pižma, potu a zašlého trička mě 
k smrti děsí. Několikrát jsem mu to na
značoval, ale je to marné, a tak dýchám 
jen pusou. Buď to necítí, nebo mu je to 
jedno, vážně nevím.

Stačilo by přitom tak málo. Vyprat 
dobře prádlo, hned po doprání vyndat 
z pračky, nedávat na sušáku příliš blíz
ko sebe, aby se „nechytlo“ a nezapařilo. 
Ráno vstát, dojít si na záchod, osprchovat 
se, nasnídat, vyčistit si zuby, vzít si čisté 
prádlo, použít deodorant. Pak se ospr
chovat pokaždé po „velké“ (stačí dole), ve
čer před spaním, pořádně si vyčistit zuby 
a jít spát. Hygiena je základ všeho.

Když o  někom říkáme, že je prase, 
křivdíme mu. Tomu praseti. Protože 
prase je velmi inteligentní a  čistotné 
zvíře a nemůže za to, že ho lidi chova
jí v chlívku uprostřed vlastních výkalů. 
Prase by se mnohdy divilo, jak jsou na 
tom lidi, kteří mají teplou vodu a plné 
obchody mýdla.   

Šifra upřímného mistra
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Z jiného světa
LÉČBA ŠOKEM. Martin Skhreli je 
usvědčený podvodník a také člověk 
zodpovědný za astronomické ceny 
léků, zmírňující následky AIDS. Přesněji 
řečeno za růst ceny léku jménem 
EpiPen o 400 %, přičemž skok ceny se 
odehrál takřka přes noc, a to z 13 do-
larů a 50 centů na 750 dolarů za 
jediný prášek. Skhreli se také postaral 
o zvýšení ceny Daraprimu, léku proti 
toxoplazmóze, o celých 5000 %. Půso-
bení v čele Turing Pharmaceuticals jej 
ale navzdory nemorálnosti, za niž by se 
styděl i Satan, nepřivedlo do žádných 
problémů se zákonem, neboť tak prostě 
systém funguje. Notoricky známý 
„pharma bro“, jak mu říkají v Americe, 
se dočkal  řady obvinění až za fi nanční 
podvody a v březnu byl odsouzen 
federálním soudem na 7 let nepodmí-
něně. Předtím, než jej soudkyně poslala 
do věznice v Brooklynu, ovšem Skhreli 
řekl něco zvláštního. „Jediný člověk, 
kterého zde můžeme vinit, jsem já,“ 
téměř vykoktal před soudem, „ne vláda. 
Neexistuje žádná konspirace mířená 
proti Martinu Skhrelim.“ Skhreli byl 
přitom známý i proto, s jakou lehkostí 
a úsměvem reagoval na nenávistné 
příspěvky nespočtu lidí. Že by dostal 
befél, jak má vypovídat? Co myslíte: Je 
pravděpodobnější, že šlo o záblesk svě-
domí, nebo spolkl jinou hořkou pilulku?

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
Připravil: Jan PetrákPřipravil: Jan Petrák

PĚŠKY PŮJDETE! Kanadská matka ztratila nervy poté, co její dvě liberálně 
vychovávané děti obtěžovaly řidiče autobusu. Rozhodla se je ponechat na ulici 
s tím, aby si došly za trest sedm kilometrů domů pěšky. Samozřejmě by to nebyl 
rok 2018, kdyby se z toho nestala zpola občanská válka mezi komentujícími rodiči. 
Matka, kterou se stanice CBS News, jež o incidentu informovala, rozhodla udržet 
v anonymitě, tento lehce kontroverzní trest ještě okořenila: děti se domů vláčely 
s provizorní cedulí, kterou zdobil nápis „Byli jsme zlobiví a oškliví na našeho řidiče! 
Máma rozhodla, že musíme jít pěšky“. Maminka si za svou výchovnou metodou 
dozajista stála, neboť syny předtím, než se vydali na svou malou odyseu hanby, 
vyfotila i s cedulí a tu se jala umístit na Facebook, kde se fotografi e dočkala na 
30 000 sdílení a více než 24 000 reakcí. Mnozí lidé vyjádřili ženě podporu, zatímco 
řada dalších začala vyhrožovat sociálkou. Sama matka pověděla stanici CBS, 
že zatímco starší syn si lekci zapamatoval, mladší zlobil i další den a pochůzku 
si musel zopakovat… Ale co je na tom nejlepší? Tina Gattová, komunitní 
manažerka neziskovky pro pomoc dětem Children’s Aid Society, nezpochybnila 
to, že děti šly domů samotné a vystavené nebezpečí. Problém je prý v tom, že by 
se fotka neměla vystavovat na internetu – jedná se totiž o veřejně hanění…

ŘEKNI ČÍ TO RUCE JSOU. Sibiř a východní části Ruska obecně často skýtají 
šokující překvapení, od mizejících turistů přes krátery, mimozemšťany po 
utajené sovětské baze. Tentokrát se zde nalezl pytel obsahující 54 lidských 
rukou. K děsuplnému objevu došlo poblíž sibiřského města Chabarovsk. Dle 
informací, jež poskytl deník Siberian Times, se nejprve našla jedna ruka, 
která jaksi z pytle vypadla, a až posléze zmíněný sak plný dalších končetin. 
Ten někdo umístil na malý ostrůvek na řece Amur, což je velice oblíbená 
destinace pro tamní rybáře a pro obyvatele Chabarovsku vcelku frekventované 
místo. Nejpodivnější na celé záležitosti je fakt, že autority netuší, čí ruce 
jsou, kdo je tam umístil a proč. Jediné teorie, jejichž legitimita je přinejlepším 
diskutabilní, pocházejí od místních občanů. Ti přišli s řadou vysvětlení: že 
se jedná o ruce zlodějů, kteří byli potrestáni odebráním rukou, odpadní 
pytel lékařských amputací anebo špatně odříznuté ruce těl, na nichž cvičili 
studenti medicíny. Ruku do ohně (ani do pytle) za to ale nikdo nedá…
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CHAOS V RINGU! Již druhým rokem zvítězila americká 
zápasnice Mackenzie Beggsová v dívčí váhové kategorii 6A 
(50 kilogramů) bez jediné porážky. Do ringu ale naskákala 
média a lidé z celého světa bojovat o to, aby byla vyřazena. 
Jedná se totiž o „transgendera“. Koho by napadlo, že by mladá 
žena, nadopovaná mužskými steroidy ze své terapie, přemohla 
všechny 50kilové dívky? Přesně tak uvažovala i masa lidí na 
internetu a neváhala se do Mackenzie pustit s obviněními, že 
si mění pohlaví jen proto, aby pohodlně zmlátil(a) několik dívek 
a vyhrál(a) snadný titul. Jenže ona vyhrávala už předtím. Když 
ale teď porazil(a) Chelsea Sanchezovou a zakončil(a) tím rekordní 
sérii vítězství 32 výher v řadě, sotva byl důvod se radovat. Jak 
už to chodí v současném mediálním cirkusu, levicová strana 
Mackovi fandí, ta pravicově smýšlející div nezahájila křížovou 
výpravu. Kdyby se ale někdo zeptal přímo Macka, zjistil by, že si 
s dívkami po změně pohlaví bojovat nepřál, naopak chce zápasit 
(logicky) s chlapci. Problém je v tom, že pravidla sportovního 
svazu umožňují soutěžit jen za pohlaví, které je zapsáno při 
narození. Namísto politického zneužívání psychické poruchy 
člověka a boje v ringu mediálním, nebylo by lepší použít zdravý 
rozum a udělit výjimku? Druhá otázka je, zda by to unesla ega 
chlapců, které by mlátila bývalá holka. Ale to už je jiný boj.

SÍLA MORDORU. Ředitel nadace Člověk v tísni Šimon Pánek 
v pátek 9. března vystoupil před Pražským studentským 
summitem, kde sdílel svá moudra s několika sty studenty. 
Všemožné vlivy, které nejsou transatlantické, a není to zdaleka 
jen Putin, nazval pojmenováním z Pána prstenů jako „rozšiřování 
síly Mordoru“. Vytyčil několik palčivých problémů, které podle 
něj trápí současný svět. Jako jednu z pohrom uvedl „konec 
euroamerického společenství“, což považuje za oslabování 
demokracie, a varoval před vznikem vícepolárního světa, který 
bude méně předvídatelný a nebezpečnější. Přirovnání pádu USA 
jakožto hegemona, který si dělá, co chce a kde chce, především 
pomocí zbraní, k pádu demokracie není zdaleka ojedinělý případ. 
Překvapivé je ale vulgární Pánkovo varování, že dochází ke 
„globalizaci hajzlů“ – tedy pravidelné komunikaci a vztahům 
mezi ekonomickými a politickými protipóly zemí NATO. Že se 
svět mění, v tom má pan Pánek dozajista pravdu – ale je nutné 
představovat barvitější svět bez Saurona, který velí všem, jako 
dystopii? Vychovávání budoucích diplomatů k absurdnímu 
dělení světa na dobré zápaďáky a ostatní „hajzly“ možná není 
ta cesta, kterou by se Gandalf ubíral. Gandalfa ale taky na rozdíl 
od Pánka neplatí architekt barevných revolucí George Soros.

DOKTOR POKRYTEC. Melwyn Iscove má hodně co 
vysvětlovat. Psychiatr s dlouhou praxí z Toronta, jenž 
hlásal, že homosexualita je nemoc, kterou lze vyléčit, 
sexuálně obtěžoval své vlastní mužské pacienty. Vinným 
jej shledal lékařský regulační úřad z Ontaria, který jako 
důvod pro odebrání licence 72letému psychiatrovi uvedl 
„speciální důvody, kvůli nimž se zaměřoval na léčbu pacientů 
s problémy týkajících se homosexuality“. Ví se o dvou 
pacientech, ale vyšší množství není vyloučeno. „Ani jeden 
z nich nepopsal žádné emocionální ani romantické aspekty 
u sexuálních aktivit s doktorem Iscovem,“ popisuje úřad 
a dodává, že si muži dokonce mysleli, že ono obtěžování 
je součástí jejich „léčby“. Doktor je léčil v různých pozicích 
a různými způsoby, které jeho oběti neváhaly popsat. Také 
požadoval, aby četli Berglerovy teorie o homosexualitě 
a popisovali svoje sny a fantazie. Že by šlo o zvláštní 
odnož (od)háčkování a následovníka našeho guru Járy?

HŘEBEJK DO HLAVIČKY. Povolební atmosféra v Čechách je to-
xická jako vzduch po havárii v Černobylu na Ukrajině. O režiséru 
Janu Hřebejkovi (50) se už dříve mluvilo jako o někom, kdo pohr-
dá voliči Miloše Zemana, ale až doposud to nebyla (ofi ciálně) 
pravda. Když to řekl poté, co Zeman před pěti lety porazil Karla 
Schwarzenberga, s odstupem uvedl, že to tak vlastně nemyslel. 
„Nebylo to jemné vyjádření a bohužel to vypadalo, že se tak 
vyjadřuji o Zemanových voličích. To vůbec ne, copak bych třeba 
o tetě své ženy, která Zemana volila, řekl, že je prase? Já tím 
myslel zcela konkrétní lidi, vždyť víme, jaké inzeráty vyšly po 
skončení kampaně, kdo to platil neboť ten, kdo jej mohl jít zvolit 
podruhé,“ řadil zpátečku. Teď už to ale nevydržel. „Blbci se 
přestali stydět za svou blbost,“ ulevil si. Opřel se i do komunisty 
Zdeňka Ondráčka, který byl nedávno nucen odstoupit – pro 
strach o bezpečí vlastní i své rodiny pro nekonečný nátlak a vý-
hružky – z postu šéf komise pro kontrolu Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. A také do šéfa KSČM Filipa, který je 
podle něj kanál, a SPD Tomia Okamury, což jsou zase hnusné 
ksichty. „I když má někdo výrazně jiný názor nežli Hřebejk, tak 
si nemyslím, že by byl zároveň idiot. Já bych si jako on prostě 
netroufl  tvrdit to, že všichni, kdo volili toho či onoho, jsou 
debilové. Pokud se Hřebejkovi nelíbí, že byl zvolen Miloš Zeman, 
ať se snaží vysvětlovat, proč ho nevolit, ale ať netvrdí, že jsou 
blbové ti, kdož ho volili,“ zareagoval na ostrá slova jeho kolega, 
režisér Tomáš Magnusek (33). Zatímco Magnusek uhodil hřebík 
na hlavičku, do hlavičky musel zřejmě silně dostat i Hřebejk.

vyjadřuji o Zemanových voličích. To vůbec ne, copak bych třeba 
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Českem a Slovenskem 
otřásla vražda novináře 

Jána Kuciaka. ohavný  
kriminální čin spustil 

události, které jej dale-
ce přesahují a staly se 
záminkou a rozbuškou 

mnohem vyšší a špina-
vější hry.   Text: Milan Vidlák
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Byla to věc, kterou Češi a Slováci 
znali jen z Ruska, Jižní Ameriky 
či USA. I když v poslední jmeno
vané zemi mají vraždy novinářů 

spíše podobu nehod – Michael Hastings 
z  časopisu Rolling Stone, který psal 
o  zločinech Hillary Clintonové, zemřel 
v roce 2013 poté, co jeho auto narazilo 
do palmy, když na úplně rovné silnici 
v  Los Angeles náhle zrychlilo, vyletělo 
z vozovky a po nárazu do stromu explo
dovalo – či sebevražd. To když se Garry 

Web, držitel Pullitzerovy ceny, jenž na
psal několik knih a reportáží o pašování 
kokainu přes letiště v Arkansasu za vlá
dy Billa Clintona, v roce 2004 střelil do 
hlavy – dvěma ranami.

Na začátku března proto českou a slo
venskou veřejnost zasáhla nečekaná 
zpráva: v obci Veľká Mača v okrese Ga
lanta byl o  víkendu zavražděn novinář 
Ján Kuciak, který pracoval pro zpravo
dajský portál Aktuality.sk. A co víc, za
vražděna byla i  novinářova snoubenka 
Martina Kušnírová.

Sedmadvacetiletý reportér se věnoval 
mimo jiné případům lidí, kteří jsou po
dezřelí z  daňových podvodů. Poslední 
text napsal o Mariánu Kočnerovi, který 
patří ke kontroverzním podnikatelům 
a  je spojován s  různými podezřelými 
fi nančními operacemi. Věnoval se i ital
ské mafi i na východním Slovensku. Nic 
z toho, co psal, ale nebylo nového – člán
ky na toto téma vycházely na Sloven
sku již několik let. Mohl ale zjistit něco, 
o  čem ani on nevěděl, že se mu stane 
osudným.

Pokud zemře násilnou smrtí novinář, 
jako první důvod se logicky nabízí, že to 
souvisí s jeho prací. „Novinář byl zastře
len ranou do hrudi a jeho přítelkyně ra
nou do hlavy,“ uvedl policejní prezident 
Tibor Gašpar, který přislíbil, že nasadí 
všechny možné kapacity, aby byl případ 
objasněn.

Ještě než se ale vyšetřování mohlo po
řádně rozběhnout, tématu se chopila slo
venská opozice a média a případ nabral 
zcela jiné obrátky. Přestože (liberální) 
mainstreamová média s oblibou operují 
s termínem fake news a konspirační te
orie a každého, kdo má jiný světonázor, 
nálepkují, kádrují a řadí do jedné z hanli
vých škatulek, dělají mnohdy to, co sama 
kritizují. To se naplno ukázalo i v tomto 
případě, kdy míra manipulací a demago
gie přesáhla únosnou mez.

Ačkoli nikdo nic pořádně nevěděl 
(a doteď neví), média jsou přesvědčena 
o tom, že vražda souvisí s italskou ma
fi í a  lidmi okolo slovenského premiéra 
Roberta Fica. Kvůli tlaku na Ficovu vlá
du následně rezignoval ministr kultury 

Marak Maďarič, svá místa opustili Ficova 
asistentka Mária Trošková a  tajemník 
bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň.

Novináři v  rozhovorech a  vzpomín
kách od počátku nepokrytě naznačují 
a  (teatrálně) prohlašují, že za vraždu 
může, ať už přímo nepřímo, premiér Ro
bert Fico, kterého nesnášejí a využívají 
každé příležitosti k útokům na něj.

Ano, je to jedna z  verzí, že kontro
verzní lidé blízcí vládní straně SMER 
mohou být do zločinu zapojeni, ale za
tím pro to neexistuje jediná indicie, či 
dokonce důkaz. Adeptů totiž mohlo být 
daleko víc. 

Informace o  italské mafi i, o  které 
psal i  Ján Kuciak, nebyly nikterak vý
bušné. Texty na stejné téma v minulosti 
psali i další slovenští žurnalisté. Jedním 
z nich byla v září 2016 Jana Šimáčková 
z týdeníku Plus 7 dní. „Můj text byl zve
řejněný a proběhl zcela bez povšimnutí. 
Žádné reakce, žádné výhrůžky,“ popsala 
Šimáčková novinářům z MF Dnes. Stej
ně jako Kuciak označovala v textech za 
klíčovou osobu Antonina Vadalu, muže 
původem z  vesničky Bova Marina na 
jihu Kalábrie, který měl mít úzké vazby 
na italskou mafi i 'Ndrangheta. Soudy mu 
ale nikdy nic neprokázaly a ve srovnání 
s  jinými mafi ány to byl úplný „žabař“ 
a amatér.

Když Vadala na novinářku Šimáčko
vou podal trestní oznámení, policisté ho 
předali prokuratuře a  Šimáčkové řekli, 
že jestli se nikdo neozve, bylo to odlože
né. „Nikdo už se neozval,“ popisuje Jana 
Šimáčková. Navíc informace o  Vadalo
vi a spol. novináři nezjišťovali sami, ale 
dostali je jako na zlatém podnose – při
stály jim v mailu. Kdo je poslal? „To jsme 
nezjišťovali. Prvotní pro nás bylo ověřit 
informace a ty se ukázaly jako pravdivé,“ 
řekla paní Šimáčková.

Samozřejmě je možné, že Ján Kuciak 
„kápnul“ na něco jiného. Z  textu, který 
byl zveřejněn po jeho smrti, to ale ne
vyplývá a není to pravděpodobné. Vrah 
se navíc ani nepokusil ukrást Kuciakovi 
počítač či důkazy, aby vydání článku či 
článků aspoň zkomplikoval. Nezdá se to 
ani nadřízenému sedmadvacetiletého 

O vraždu novináře už nejde. Cílem je 
svržení vlády.   Foto Profi media
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Kuciaka. „Kuciak nebyl investigativním 
reportérem, který by odhaloval skandály, 
ale analytikem, který už popsané příbě
hy z veřejných zdrojů spojoval do zapada
jící mozaiky,“ řekl MF Dnes v rozhovoru 
Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk. „Je 
divné, že by někdo zavraždil právě jeho. 
Nikdy nešel do žádného nebezpečného 
střetu. Dělal datovou žurnalistiku.“

Nenahrávají tomu ani informace, kte
ré zveřejnila později policie. Vrah podle 
indicií z místa činu nejspíš Kuciaka znal. 
Svědčí o  tom například nedopitá káva 
na stole, ale i to, že na dveřích nebyly žád
né stopy po vloupání, z místa se nic ne
ztratilo a nejsou patrné jakékoli známky 
zápasu. Novinář ho zřejmě musel domů 
vpustit sám. Nepozorovaně se dovnitř ni
kdo nemohl dostat, vrata i dřevěné dveře 
podle sousedů vždy silně vrzaly.

Vrah navíc podle policie zůstal chvíli 
v domě sám s jeho snoubenkou, kterou 
střelil první. „Tu střelil první, pak namí
řil na Kuciaka, který se vracel do domu. 
Na schodech mu přiložil pistoli k hrudi 
a vystřelil,“ říkají vyšetřovatelé.

V  tuto chvíli není jasné, kdo a  proč 
Jána Kuciaka zavraždil. Existují zatím 
zhruba dvě až tři možnosti: buď oprav
du vražda souvisí s italskou či jinou mafií 
a články a Kuciak zjistil něco zásadního, 
nebo jej zabil někdo, koho znal (napří
klad jeho zdroj či spolupracovník z teré
nu). A pak je tu ještě jedna varianta. Ale 
nepředbíhejme...

Fico je vrah
Zvláštní je, že o  vraždu Jána Kuciaka 
šlo v  podstatě jen prvních pár hodin 
a dní. Takřka okamžitě se totiž rozehrá
la vyšší politická hra, v níž byla vražda 
novináře vhodným spouštěčem něčeho 
většího. „Smrt dvou lidí se stala politic
kým nástrojem, kterým chce opozice 
vyhnat lidi do ulic,“ řekl premiér Robert 
Fico. Ač by to samozřejmě mohlo být jen 
prohlášení politika zahnaného do kouta, 
který se navíc podobně jako většina jeho 
kolegů nevyznačuje zrovna největší 
pravdomluvností, již následující dny 
ukázaly, že tentokrát do větru nemluvil.
Média a opozice okamžitě spustily akti

vistickou kampaň, přitom lze důvodně 
předpokládat, že kdyby vládla s  nimi 
spřízněná liberální garnitura, psali by 
o  tom, jak nelze vraždu spojovat bez 
důkazů s vládními stranami; ale jelikož 
vládne nenáviděný Fico, za vraždu zcela 
jistě může on. To je v posledních letech 
důvěrně známý jev v  celé Evropě či ve 
Spojených státech.

Bezpečnostní analytik a  bývalý novi
nář Milan Žitný, jehož nelze podezřívat 
z  náklonnosti k  Ficovi, neboť k  němu 
bývá dost kritický, uvažuje též tímto smě
rem. „Vrah chtěl destabilizovat stát. Vy
brali si Kuciaka, protože byl slušný, milý, 
sympatický, nikomu neublížil a zároveň 
se vědělo, že připravuje článek o propoje
ní mafie a politiky na Slovensku. Ačkoliv 
článek nepřinášel nic nového, hodilo se 
to, aby padla vláda,“ prohlásil.

Těžko říct, zda je tato verze pravdě
podobnější než ta první, nebo zda to 
bylo ještě úplně jinak. Tvářit se ale, že je 
všechno jasné, a ukazovat dopředu na vi
níky je nepoctivé. Odpudivá na celé situ
aci, samozřejmě kromě dvou zmařených 

Andrej Kiska výrazně vstoupil do událostí 
kolem vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho 
snoubenky Martiny Kušnírové (na protější 
straně). Namísto slovenské hlavy státu 
připomíná spíš opozičního poslance nebo 
aktivistu.   Foto Profimedia
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lidských životů, je skutečnost, jak se na 
události cynicky přiživují právě média. 
Vraždu svého kolegy vydávají žurnalisté 
za jasný důkaz toho, že svou práci dělají 
dobře, že jsou ohroženi právě proto, že 
šlapou mocným na paty, že jsou neprá
vem označováni jako „presstitutky“ a že 
jsou to vlastně hrdinové.

Při vší úctě, spojovat s  tímto Kucia
kovu vraždu je mírně řečeno nemístné. 
Leckomu, kdo sleduje jejich produkci 
v posledních letech, se to může dokonce 
jevit jako obzvláště drsný druh cynismu.

To byl ale jen začátek. Mezitím se situ
ace na Slovensku prudce vyostřila. Tisíce 
lidí vyšly do ulic řady slovenských měst, 
ale překvapivě i  evropských a  českých. 
Vyfasovali odznáčky All for Jan a vyra
zili na akci pod heslem Nechceme zpět 
90. léta. Řeč je hlavně o té největší v Bra
tislavě, které se zúčastnil i  slovenský 
prezident Andrej Kiska. „Dnes to nemá 
být o politice, má to být o vzpomínce. 
Stojím tu s vámi, abychom vzdali úctu 
dvěma mladým lidem Jánovi a Martine. 
Vzdejte jim prosím úctu minutou ticha,“ 

vyzval Kiska dav pak bez slova za potles
ku přítomných odešel z pódia.

Jenže právě o  politice to bylo.  To, že 
se spoustě Slováků nelíbí Ficova vláda, 
je pochopitelné. Za ta léta jí mají plné 
zuby. Skandály se jí rozhodně nevyhýbají 
a arogance moci není vůbec malá, jemně 
řečeno. Prostě standardní politická vláda.

Vraždu Jána Kuciaka a  jeho snoubenky 
ale bez špetky studu využila opozice 
ruku v ruce s jeho novinářskými kolegy, 
kteří si na ní nejen hřejí polévku a roz
dmýchávají emoce, ale též manipulují 
dav, což rozhodně není jejich úkolem. 
Zadáním však možná ano.

Slovenští novináři jsou tradičně kri
tičtí ke straně, která nejde v  hlavním 

unijním proudu, ale o důležitých věcech, 
které bruselskou idylu nahlodávají, ra
ději mlčí. Nejde jim o  fakta, realitu ani 
demokracii, ale o  politický aktivismus. 
Ostatně na náměstí Svobody, místo aby 
o  dění informovali, novináři ze sloven
ských médií vystoupili s  projevy. Po
dobně jako ředitel nevládní organizace 
Reportéři bez hranic Christophe Deloire: 
„Dnes je Bratislava hlavním městem 
svobody. Novináři v Evropě jsou v nebez
pečí. Musíme vyhlásit stav pohotovosti. 
Dnes jsme my všichni slovenští novináři.“ 
Právě toho by se měli všichni Slováci, i ti, 
kterým se Fico nelíbí, bát.

Vražda Kuciaka posloužila jako zámin
ka k tažení proti vládě. Jako obvykle se 
tak média snaží, aby se stokrát opakova
ná nepravda či polopravda stala pravdou, 
všichni ji opakovali a nikdo nepřemýšlel. 
Takto začaly všechny převraty v nejrůz
nějších zemích za posledních minimálně 
15 let. Naposledy na Ukrajině, v Libyi či 
v Sýrii (i když tam se tolik nedaří).

Leccos nasvědčuje tomu, že by se těm 
stejným zákulisním globálním skupi
nám, které mají na svědomí rozvrat řady 
zemí a regionů, hodila i politická změna 
na Slovensku. Destabilizace Slovenska by 
pomohla oslabit i Visegrádskou čtyřku, 
která se brání federalizaci Evropy, mig
raci a vytvoření evropského superstátu.

O tom, že zdaleka nejde o vnitrostátní 
záležitost, svědčí i  organizace protestů 

po celé Evropě. Hlavně na Facebooku 
jsou naplánovány a  svolávány na celý 
březen protesty jako o  život, zajímavé 
jsou i  transparenty na demonstracích 
v angličtině. Že by pro sponzory? Nebo 
by snad normální Slovák třímal v  ruce 
transparenty Demanding justice for 
Kalinak (Požadujeme spravedlnost pro 
Kaliňáka – slov. ministra vnitra, pozn.) 

Je divné, že by někdo zavraždil právě Jána Kuciaka. 
Nikdy nešel do žádného nebezpečného střetu. Dělal 
datovou žurnalistiku.
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či Mafi a Get Out of My Country (Mafi e, 
vypadni z mé země)?

To, co bylo označováno jako konspi
rační teorie, zdvihl i slovenský premiér 
Robert Fico. Ten po dalším projevu pre
zidenta Andreje Kisky, který vyzval ke 
změně vlády, doslova prohlásil, že prezi
dentovo prohlášení „nebylo napsané na 
Slovensku“. „Toto jeho prohlášení má ru
kopis lidí, kteří absolutně neznají ústav
něprávní tradice a pravidla na Slovensku 
a  sledují úplně jiné cíle, než je stabilita 
naší země,“ zdůraznil Fico, aniž by řekl, 
kdo podle něj Kiskův projev psal.

Můj přítel Soros
A  právě tady to začalo být zajímavé. 
V pondělí premiér Fico svou poznám
ku lehce rozvedl: „Události, které se 
staly po vraždě, mají nějaký rukopis. 
(…) Chci panu prezidentovi dát jed
noduchou otázku: 20. září 2017, New 
York, Pátá avenue.  Proč šel prezident 
Slovenské republiky na soukromou 
půdu k  člověku, který má velmi po
chybné jméno? Ten člověk se jmenuje 
pan Soros,“ položil řečnickou otázku 
Fico. „A proč si na toto setkání nevzal 
s  sebou žádného představitele sloven
ského ministerstva zahraničí?“ Předse
da vlády chce vědět, o čem toto setkání 
bylo. Oligarcha Soros prostřednictvím 
svého mluvčího potvrdil, že se s Kiskou 
loni v září setkal a řešili spolu prý jen 
integraci Romů.

Fico zároveň na Kisku zaútočil i kvůli 
tomu, že se postavil na stranu opozice. 
„Na stranu opozice, která říká, že v této 
zemi je potřeba udělat nějaký převrat. 
Tato země má vládu, která je demokra
ticky legitimní, protože vznikla na zá
kladě demokratických parlamentních 
voleb. Pokud máme nějaké problémy, 
tak si je vyřešíme sami, a v žádném pří
padě k tomu nepotřebujeme pana pre
zidenta,“ řekl premiér Fico.

Právě organizace napojené na George 
Sorose a  jeho neziskovky se podezřele 
často motají tam, kde padají vlády. Tře

ba na Ukrajině padla nejen vláda, ale 
země se octla v regulérní válce. George 
Soros fi nancuje i opozici proti Donaldu 
Trumpovi v  USA, podporuje multikul
turalismus, genderovou ideologii a de
mokracii made in USA, která se až příliš 
často utopí v krvi. Financuje třeba i obs
kurní spolek Evropské hodnoty.

Velká média jeho roli bagatelizu
jí – buď o  něm píší jako o  dobrodinci 
a  fi lantropovi, nebo vůbec; naopak na 
kaž dého, kdo o  něm mluví, pořádají 

hony. I  tentokrát slovenská média rea
govala na projev premiéra Fica kriticky, 
až hystericky. „Fico se stal učněm auto
krata Viktora Orbána a začal se ohánět 
ikonickým jménem pro každého 
konspirátora: Georgem Sorosem,“ na
psal dokonce deník SME. Právě maďar
ský premiér Viktor Orbán se vůči Soro
sovi vymezuje nejostřeji a snaží se jeho 
neziskovky dostat pod kontrolu tak, 
aby nemohly podkopávat domácí politi
ku, jež není dost probruselská.

Ano, Fico mohl vytáhnout Sorosovu 
kartu proto, že na něj doma sílí tlak, 

a tím by mohl částečně odklonit pozor
nost. Možné je i to, že si prezident Kis
ka opravdu povídal s  panem Sorosem 
o  trudném životě slovenských Romů 
a  na ničem jiném jim nezáleží. Vzhle
dem k tomu, v čem všem již měl George 
Soros prsty, co podporuje, o co se snaží 
a jak ho média srdnatě hájí, je ale také 
dost dobře možné, že má Robert Fico 
pravdu; a  navíc ví víc, než dosud pro
zradil. Mimochodem, zmiňovaný deník 
SME je – jistě čistě náhodou – v osobě 

George Soros je můj přítel. Svými penězi pomáhal 
i nevládním organizacím, aby brojily na Slovensku proti 
Mečiarovi. Je to člověk, který nám pomohl porazit Mečiara.

Protesty proti vládě a pieta za dva 
mladé lidi nabraly mezinárodních 
rozměrů. Úředním jazykem je angličtina.   
Foto Profi media
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generálního ředitele vydavatelství Pe
tit Press Alexeje Fulmeka napojen na 
neziskové organizace George Sorose; 
Fulmek je například šéfem představen
stva neziskovky Media Development In
vestment Fund, která „liberální“ média 
financuje. 

Ať tak či onak, neziskové organizace 
by měly pomáhat lidem a ne zasahovat 
do politiky. Média by zase měla brát 
v úvahu všechny možnosti a ne místo 
novinařiny provádět aktivismus. Stejný 
aktivismus, jaký dělá právě George So
ros a jemu podobná individua.

To, co se může laskavému čtenáři 
nebo nic netušícímu občanovi zdát 
jako přehnané a možná až příliš přita
žené za vlasy, paradoxně potvrdil jeden 
z  nejpovolanějších – novinář Denníku 
N Martin M. Šimečka, který býval i šéf
redaktorem českého týdeníku Respekt 
ze stáje nechvalně proslulého oligarchy 
a Sorosova chráněnce Zdeňka Bakaly.

Na jedné z debat se slovenskými ob
čany dostal loni Martin M. Šimečka, 
který je ve svých textech až fanaticky 
probruselský a  proamerický, otázku 
právě na George Sorose. Video najdete 
na YouTube pod názvem Soros je mÔj 
priateľ. To, co tento novinářský akti
vista a  de facto přiznaný zahraniční 
agent bezelstně odpověděl, by se mělo 
tesat do kamene, aby na to Slováci, Ev
ropani, Ukrajinci a  jiní Evropané ne
zapomněli: „George Soros je troufám 
si tvrdit můj přítel. Kromě toho, že je 
finanční žralok, a  vydělává na nestá
losti trhů – například položil britskou 
libru a  vydělal na tom miliardu dola
rů – část těchto peněz dává na to, aby 
pomáhal liberální demokracii.  Soros 
mimochodem těmito penězi pomáhal 
i  nevládním organizacím, aby brojily 
na Slovensku proti Mečiarovi. Bez jeho 
peněz bychom to možná nezvládli. Je 
to člověk, který nám pomohl porazit 
Mečiara.“ A taky Janukovyče. A možná 
i Fica… 

Tento text vznikal v době sílících 
protivládních demonstrací. Ať už 
se od té doby stalo na Slovensku 
cokoli, na věcech to nic nemění.
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Geoff rey Falk (vlevo s plakátem) napsal 
knihu Svlékání guruů, ve které odhaluje 
poklesky a manipulace samozvaných 
vůdců mas.   Ilustrace Kateřina Váňová
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Psycholog Colin Goldner, expert na sekty, kulty a léčitelství, zpovídá spisovatele 
Geoffreyho Falka. „Společným rysem všech guruů je pravděpodobně jejich 

narcistická struktura osobnosti,“ říká kanadský autor knihy o falešných vůdcích.

K anaďan Geoffrey D. Falk je 
spisovatel, kritik, provokatér 
a hudební skladatel. Vystudo
val též fakultu elektrotechni

ky a  fyziky na univerzitě v Manitobě 
a věnoval se výzkumu v oblasti návrhů 
počítačových mikročipů v Kanadě.

Jeho zájem se však nesoustředil jen 
na elektroniku, ale i  na enrgii a  věci 
mezi nebem a zemí. Poté, co ho zne
užil velký obdivovatel Benita Musso
liniho, jogín a  učitel krija jógy Para
mahansa Jógánanda, zaměřila se jeho 
pozornost na takzvané svaté muže, 
kterým se říká též guruové. Ve své 
knize Strip ping the gurus, česky Svlé-
kání guruů, na 534 stranách popisuje 
různé extravagantní výroky těchto je
dinců, sexuální přešlapy, finanční ma
chinace, násilí a jiné formy manipulací 
a zneužívání. Kniha s podtitulem Mezi 
sexem, násilím a osvícením vyšla před 
několika lety v  sousením Německu, 
které má s manipulací bohaté zkuše
nosti.

O  tom, že i  různí věhlasní učite
lé, světci a  guruové a  další na Západě 
uctívané osobnosti mají svou temnou 
tvář, nebo jsou temní celí, se píše málo. 
Dvacáté století bylo přitom mimo jiné 
století velkých (nejen) duchovních vůd
ců. Jejich kouzlu podlehli třeba i slavní 
Beatles, ale i bezpočet lidí, kteří u nich 
hledají smysl života, osvícení nebo du
chovní růst. Na dalajlamu, Matku Tere
zu a mnohé další se lidé dívají v pokor
ném obdivu. Geoffrey Falk ale s velkou 
dávkou ironie vynáší na světlo jejich čet
né přešlapy, o kterých se tolik neví.

Při této příležitosti se „spřáhl“ s ně
meckým psychologem Colinem Gold
nerem, jenž zkoumá fenomény, jako 
jsou sekty, psychokulty, okultismus, 
alternativní medicína a  léčitelství. 
Známým se stal díky kritickým kni
hám zejména o  Tendzinu Gyatshovi 
(současný dalajlama) a Bertovi Hellin
gerovi, zakladateli rodinných konste
lací. Jeho knihy o „psychoscéně“ patří 
dnes mezi klasiku.

Na českém internetu hodně rezo
novala Goldnerova nezvykle kritic

ká přednáška z  Vídeňské univerzity 
s názvem Za Dalajlamovým úsměvěm, 
kde odhaluje některé nepěkné, málo 
známé skutečnosti o  Tibetu a  tibet
ském buddhismu.

Není divu, že zrovna Colin Goldner 
knihu Geoffreyho Falka přeložil a upra
vil. A  také s  autorem udělal rozhovor. 
Oba dva se totiž zabývají stejným té
matem: manipulací ze strany falešných 
proroků.

I  když se oba zajímají o  globální 
scénu, neznamená to, že by česká du
chovní scéna zůstávala pozadu. Stačí 
si vzpomenout na kontroverzního ka
tolického kněze Tomáše Halíka, nad 
jehož vzděláním a minulostí visí řada 

otazníků a  který neúnavně obhajuje 
islám, války ve jménu „demokracie“ či 
tolik moderní západní genderový baby
lon, kde není jasné, zda je muž mužem 
a  žena ženou; a  vyrábějí se záchodky 
pro „třetí pohlaví“ a ty, kteří si to, kým 
budou, chtějí vybrat, a pokud si vybrat 
nedokážou, zvládnou (jako Ester Le
decká střídající snowboard a lyžování) 
prostě obojí.

Možná si vzpomenete i na guru Járu, 
který své klientky odháčkovával inteziv
ně svým pyjem tak, až byl nucen opustit 

Českou republiku a skrývat se v zahra
ničí. Mimo území naší země se zdržoval 
dlouhá léta i „syn člověka“ jménem Par
sifal, s dcerou herečky Mileny Dvorské 
a kupou dětí. Zvláštní případ týrání se 
pak týkal sekty Hnutí Grálu, který zná 
veřejnost pod názvem Kuřimská kauza. 
Kulisy se mění, principy ale zůstávají 
stejné…

Colin Goldner: Bhagaván Osho Rajnee-
sh, Sai Baba, Jógánanda, to vše byla na-
fouknutá bublina. Jaká byla vaše moti-
vace se těmito postavami zabývat?
Geoffrey Falk: Ze tří výše uvedených 
postav se na nejtenčím ledě pohybo
val Sai Baba. U  Osha to bylo trochu 

Guru: mezi sexem, 
násilím a osvícením

Jednou mi horlivý obdivovatel Ramakrišny vyhrožoval 
smrtí. A jeden příznivec Kena Wilbera mi sdělil, že 
jsem „neskutečný hajzl“. 
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jiné. Jeden z jeho bývalých stoupenců 
poukázal na to, že mnoho terapeutů 
a  průkopníků hnutí lidského poten
ciálu (human potential movement – 
nové formy psychoterapie), kteří byli 
jeho žáky, ho nepovažovali ani tak za 
gurua, ale spíš za ,,mistrovského tera
peuta“. Jeho práce znamenala ,,další 
krok ve vývoji psychoterapie“. Jiný
mi slovy, neviděli v  Oshovi někoho, 
kdo jim přináší duchovní vhled zcela 
mimo jejich povolání, ale průkopníka 
nového pracovního oboru. Pro ně byl 
alespoň něco jiného než nafouknutá 
bublina. Adi Da měl vysokoškolské 
vzdělání v  oboru fi lozofi e na Colum
bia University. Ram Das, tedy Richard 
Alpert, byl profesorem na Harvardově 
univerzitě předtím, než upadl do eso
teriky, a dokonce i  Jógánanda studo
val na univerzitě v Kalkatě.

Nicméně pokud by nezávisle na vědě 
existovaly ,,mystické cesty poznání“ 
v nejširším slova smyslu, pak by byl in
telektuální formát příslušných mystiků 
irelevantní. Jak píše Matouš v  evange
liu, Ježíš pochválil svého Otce, že „tyto 

věci skryl před moudrými a rozumný
mi a zjevil je nemluvňatům“. [Mt 11:25]. 
Ať už je spiritualita cokoliv, nikdy to ne
může být intelektuální nebo teologické 
úsilí. Následkem toho není intelektuál
ní jednoduchost žádná hanba, pokud 
by byla spolehlivým zdrojem znalostí 
vlastní intuice nebo moudrosti, jak tvr
dí mystici.

Ohledně mojí vlastní motivace k na
psání této knihy je třeba říci, že ob
vyklý postoj lidí, kteří se byli schop
ni vymanit z  destruktivního vztahu 
guru–žák, je ten, že jsou jediní, kteří 
s určitým guruem mají špatnou zku
šenost a že příští guru bude lepší. Měl 
jsem během let stejný pohled poté, 
co jsem strávil devítiměsíční velmi 

nepříjemný pobyt v jednom Jógánan
dově ášramu v  Kalifornii v  pozdních 
devadesátých letech. Ve skutečnosti 
jsem se od této představy, že jiný guru 
nebo jiná organizace je lepší, mohl 
distancovat pouze prostřednictvím 
psaní knihy. Připadá mi to velmi 
uspokojující dovídat se od lidí, že 
prostřednictvím mé knihy byli schop

ni opustit kolotoč ,,od jednoho gurua 
k druhému“.

Jaké byly reakce na vaši knihu v  Ka-
nadě a USA? Byly tam nějaké pokusy 
vás zastrašit nebo proti knize podat 
žalobu?
V USA a Kanadě vás nemohou trestně 
stíhat, pokud někdo použije veřejně pří

Ze svého následnictví Jógánandy mám spíš dojem, že 
bych na něj nenarazil, pokud by mi ve svých knihách 
a přednáškách neříkal přesně to, co jsem chtěl slyšet.

Colin Goldner je známý německý psycholog, 
který se zabývá sektami a jinými kulty. 

Kromě toho též bojuje za lepší život lidoopů 
v Great Ape Project.   Foto archiv CG
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stupné zprávy o případech sexuálního 
zneužívání nebo jiného násilí. Takže 
v  této souvislosti jsem se nijak zvlášť 
neobával, že budu žalován. Jednou mi 
horlivý obdivovatel Ramakrišny vyhro
žoval smrtí, jinak nic. A jeden příznivec 
Kena Wilbera mi sdělil, že jsem ,,nesku
tečný hajzl“.

Existuje něco, co mají všichni guru-
ové společného?
Společným rysem všech guruů je prav
děpodobně jejich narcistická struktura 
osobnosti. Podle vědeckých studií je 
80 procent zkoumaných guruů narci
stickou osobností, v  klinickém slova 
smyslu. Existuje několik osob, které 
byly proti své výslovné vůli donuceny 
zaujmout pozici gurua, ale bez vlastní
ho nároku na mocenskou pozici svého 
gurua jako jeho nástupce. V  této ob
lasti to jsou ale výjimky. Absolutní du
chovní moc z pravidla také absolutně 
korumpuje.

Jaká jsou hlavní obvinění na adresu 
guruů?

Největší obvinění byla ohledně sexu
álního nebo jiného fyzického zneuží
vání, což je pro vztah guru–žák pravi
dlem. K takovému zneužívání dochází 
v  rámci psychologického vztahu ro
dič–dítě, ve kterém je guru nebo kněz 
považován za někoho, kdo má bezpro
střední intuitivní spojení s  Bohem. 
Každý loajální žák je ochoten splnit 
to, co „Bůh“ prostřednictvím gurua 
požaduje.

Je zajímavé, že mezi takzvaně osví-
cenými je jen velmi málo žen. Jakou 
to má příčinu?
Jsou to pravděpodobně stejné důvody 
jako v každé jiné oblasti, kde jde o moc 
– tedy mužská dominance. V minulos
ti nicméně existovaly také ,,osvícené“ 
ženy, například manželka Ramakrišny 
Sarada, Aurobindova „matka“ Mira Al
fassa, Ananda Moyi Ma, Muktanando
va Gurumayi, Jógánandovy žačky Daya 
Mata a  Tara Mata nebo Ram Dassen 
Ma Jaya Sati Bhagavati; z  nedávné 
doby Ammachi, Jetsunma nebo matka 
Meera. Tyto ženské postavy svoji moc 

nepoužívají o  nic moudřeji nebo sou
citněji než muži ve stejné pozici. I když 
většinou „ženský“ prvek oddanosti – 
bhakti jógu – stavěly a staví nad „muž
skou“ fi lozofi ckou dokonalost – džňána 
jógu.

Téměř všichni popisovaní guruo-
vé jsou již mrtví, nebo jsou již dost 
staří. Pominula již doba klasických 
„charismatických“ guruů?
Možná. Faktor něčeho nového, na kte
rém byla založena sláva Vivekánandy 
nebo Jógánandy, je dávno pryč. Je těžko 
představitelné, že by byl někdo ještě stá
le ohromen postavami, jako je Mahariši 
Maheš Jógi nebo „Woodstock“ Swami 
Satchidananda, jako tomu bylo v  roce 
1960 a  1970. V  jistém smyslu mohli 
existovat před zavedením internetu; 
mnoho z  toho, co dřív zůstalo skryto, 
by se dnes okamžitě rozšířilo. Na druhé 
straně organizace okolo Božské Matky 
Ammachi, která je známá jako Th e Hug
ging Avatar (Objímající avatar, tzn. By
tost, která pomáhá lidstvu), tvrdí, že na 
svých daršanech po celém světě dosud 

Kouzlu gurua podlehli v době největší slávy 
i Beatles. Maharišimu pak věnovali píseň 
Sexy Sadie (jeho jméno radši vyndali) o tom, 
jak ze všech udělal blázny.   Foto Profi media
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Skoro každý guru, i když je třeba 
hovado – samozřejmě nepočítá-
me-li vyšinuté blázny –, říká 
zajímavé a hodnotné věci. 
Jinak by ho nikdo nenásle-
doval. Problém je v tom, 
že rozpor mezi tím, co 
píšou a říkají, a tím, 
jací jsou a co skutečně 
dělají, bývá mnohdy velký 
jako celý vesmír, o kte-
rém tak rádi mluví. 
Nejlepší taktika proto 
je, a nejen u nábožen-
ství, ale třeba i v poli-
tice nebo v médiích, vzít 
si z toho to užitečné, ale zůstat ne-
utrální. V životě potřebujeme infor-
mace, ale nikoli závislost na jejich 
nositeli. Cestu musíme najít sami. 

Není všechno zlato, co se třpytí. 
V případě Sáí Báby to platí dvojnásob. Jde 
pravděpodobně o největšího duchovního 
podvodníka v dějinách. Prasklo na něj 
šikanování, kouzelnické triky, defrauda-
ce i pedofi lie. Po jeho smrti se muselo 
spoustě lidí hodně ulevit.   Foto Pro� media
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objala 33 milionů lidí. Je jí 63 let, Matce 
Meeře je 56 let.

Kritici mohou namítnout, že stou-
penci jakýchkoliv guruů se ve vaší 
analýze objeví pouze jako oběti. 
Nenaplňují guruové také skutečné 
existující potřeby? A  nejsou jejich 
následovníci také často spoluviníci?
Ano, guruové velmi dobře naplňují 
stávající potřeby svých následovníků 
a mohou se z nich ve skutečnosti stát 
spolupachatelé zneužívání ve smyslu 
vzájemné závislosti, a  to i  v případě, 
že se nedostanou do pozice, kdy sami 
mohou zneužívat druhé jako guru. Po
kud by z celé věci sami neměli nějaký 
zisk, šli by prostě pryč. Tato myšlenka 
však u  většiny společenských vědců, 
kteří se zabývají kultovními fenomé
ny, naráží na malé pochopení.

Obvykle se jedná o bývalé členy kul
tu, kteří mají tendenci dívat se na členy 
kultů jako na nevinné oběti, zatímco 
pouze vůdce kultu je obviněn z mani

pulace svých následovníků, kteří měli 
proti své vůli vymyté mozky. Nikdy 
jsem tento názor nesdílel. Z  mého 
následnictví Jógánandy, které trvalo 
desetiletí, mám spíš dojem, že bych 
na něj nenarazil, pokud by mi ve 
svých knihách a  přednáškách nepsal 
a  neříkal přesně to, co jsem chtěl 
slyšet.

Na rozdíl od standardního postupu 
ve výzkumu psychokultů, které re
prezentují atraktivní skupiny vedené 
guruem pouze pro osamělé lidi nebo 
pro lidi, kteří se ve svém životě ocit
li na dně, je docela možné, že někdo 
gurua následuje jako výsledek zcela 
legitimního hledání duchovní cesty, 
která z jeho pohledu dává smysl.

Život kytaristy Beatles George 
Harrisona nám může posloužit jen 
jako názorný příklad. Harrison byl 
zcela dobrovolně zapojen do hnutí 
Hare Krišna, pak v  Jógánadově or
ganizaci Self Realization Fellowship 
v  době, kdy byl s  Beatles na vrcholu 

své kariéry, kdy měl pocit, že v  jeho 
životě něco chybí.

Co se musí změnit, abychom guruy 
vnímali jen jako směšné postavy?
Je to pravděpodobně součást lidské 
povahy, že vždy bude existovat ně
kdo, kdo autoritářské duchovní a ná
boženské vůdce nevnímá jako směš
né postavy, kterými ve skutečnosti 
jsou. Asi nejdůležitější je lidi upozor
nit ještě předtím, než se rozhodnou 
hlouběji se angažovat v  nějaké du
chovní nebo náboženské komunitě, 
na to, co se v  každé z  nich obvykle 
odehrává „za zavřenými dveřmi“. 
Aby takové rozhodnutí udělali na 
základě dobrých informací. V nejlep
ším případě mohou tyto informace 
působit jako ochranné „očkování“ 
nejen proti nebezpečí, že propadnou 
nějakému destruktivnímu kultu. 

Z projektu Der Humanistiche 
Pressedienst vyšel, doplnil a roz-

zpracoval Jan Běhůnek
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Z abij se, zachráníš planetu!“ zní 
dnes již legendární motto Círk
ve eutanazie neboli kultu, kte
rý našel vskutku neortodoxní 

řešení palčivých ekologických otázek. 
Pravidlo zní „nepočneš“, ale pro jistotu se 
doporučuje rovnou sebevražda. To vše, 
abychom zachránili planetu před sebou 
samými.

Církev eutanazie, která se poprvé 
zjevila světu v září 1993 u dálnice neda
leko amerického Bostonu, ovšem není 
jedinou šílenou institucí tohoto typu, 
jež se ve světě vyrojila, lhostejno zda 
před 1000 a 100 lety, nebo dnes či zítra. 
Nehledě na to, jak bláznivé se principy 
a  kulty samotné mohou zdát, lidé se 
k nim i přesto dobrovolně hlásí.

Proč by to ale dělali? Panuje běžná 
představa, že šílený kult si získá šílené 
fanoušky, případně jim nějakým způso
bem vymyje mozek, ale v tom případě 
by se nehlásilo k pochybným spolkům 
a  ideologiím tolik lidí. Pravda je jako 
vždy o něco složitější. Nejedná se totiž 
jen o kulty, ale i kdejaký guru, samozva
ný duchovní učitel, vůdce, otvírač čaker 
či falešný prorok shromažďují své násle
dovníky. Byť se jedná o  různé stupně 

závažnosti a motivy a cíle se liší, většina 
falešných proroků, guruů i učitelů vyu
žívá stejných psychologických praktik, 
jak si získávat obecenstvo. Zřídkakdy se 
totiž soustředí na vyšinuté blázny – ti 
jsou totiž nepředvídatelní, neposluš
ní a  těžko ovladatelní. Naopak, každý 
dobrý šarlatán potřebuje lidi, které lze 
snadno předvídat a ovládat. Nejsnadněji 
lze zatáhnout za správné nitky u jedin

ců, kteří jsou citově oslabení, tedy prošli 
si rozpadem vztahu, vyhazovem v práci 
nebo jsou dlouhodobě osamělí. Citliví, 
přemýšliví lidé, kteří hledají odpovědi 
na své otázky, a hlavně ti, kteří touží ně
kam patřit – to je správná cílovka.

Pro Americkou psychologickou asoci
aci napsal slavný psycholog Philip Zim
bardo, se kterým Šifra přinesla rozhovor 
v jedenáctém čísle roku 2016, zajímavý 

článek. Pan Zimbardo byl mimo jiné 
koordinátor proslulého Stanfordského 
vězeňského experimentu, kdy skupina 
zcela normálních studentů představo
vala vězně a druhá, též zcela normální 
skupina bachaře. Pokus nakonec mu
sel být předčasně ukončen, neboť se 
účastníci do svých rolí vžili tak, až to 
začalo být životu nebezpečné. Zim
bardo v  článku zmiňuje důležitou věc: 

neexistuje žádný „typ“ osobnostních 
předpokladů, vedoucích jednotlivce do 
náruče kultů a  pochybných kroužků. 
Ve skutečnosti se do nich často přidávají 
naopak lidé inteligentní, dobře vzdělaní 
i logicky uvažující.

Profesor Zimbardo se domnívá, že 
podlehnout šarlatánovi či se rovnou 
přidat do kultu může každý, pokud pro 
to nastanou ty „správné“ podmínky. 

Nejrůznější duchovní učitelé, léčitelé, sekty a koučové používají 
podobně pestrou škálu manipulací jako politici či novináři. 

Naletět jim může znamenat šrámy nejen na duši, ale i na těle 
či v peněžence.   Text: Jan Petrák

LŽI, SEX LŽI, SEX LŽI, SEX LŽI, SEX LŽI, SEX LŽI, SEX 
A PrACHYA PrACHYA PrACHYA PrACHYA PrACHYA PrACHY

S trochou mentální gymnastiky lze vysvětlit celou řadu 
těch nejhorších praktik jako věci, které jsou veskrze 
dobré, třeba zachraňují duši nebo se zamlouvají Bohu.
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Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dní, známá též jako mormoni, má impo-

zantní konferenční centrum. Vedoucí jako 
kněží, starší či biskupové, kteří nejsou 

generálními autoritami Církve, mají civilní 
zaměstnání, v církvi pracují dobrovolně 

a zdarma.   Foto Wikimedia

Stejně jako se každý za určitých okol
ností může chovat jako sadistický do
zorce. Psycholog dále apeluje, abychom 
vzhledem k  této skutečnosti nesoudili 
oběti, tedy následovníky, ale zaměřili 
se na pochopení samotných organiza
cí a  rekrutérů, vůdců, učitelů a  jiných 
borců, kteří využívají praktiky, jež lidi 
za určité konstelace vlákají do pasti.

Šarlatáni všech úrovní vždy slibují vy
řešit nějaký osobní či společenský pro
blém, který případnou oběť v dané době 
tíží. Namísto reality, v níž je vše nejisté, 
matoucí a  složité, nabízejí jednodušší 
iluzi či teorii a s ní přímé odpovědi. „Uči
tel“ vám nabídne duševní mír v  době, 
kdy ztratíte partnera, zaměstnání, iluze 
nebo všechno najednou, no nekupte to.

Pak ovšem přichází ta horší část. Re
lativně neškodní šarlatáni nebo organi
zace z  lidí chtějí „jen“ vysosat tolik pe
něz, kolik mohou. Například bezostyšně 
prodávají řadu recyklovaných knížek 
či předmětů, meditačních polštářků se 
speciální výplní, magických amuletů… 
a  samozřejmě placené semináře, při 
nichž se medituje, konají zázraky anebo 
rozdávají z kontextu vytržená moudra, 
která vám dají nápadně či nenápadně 

jednu dobrou radu: držte se mě, svého 
vůdce.

Šarlatán, který proměnil neštěstí 
člověka ve výhodný byznys, ale není to 
nejhorší, na co můžeme narazit, i když 
se jedná o jev nejčastější. V horších pří
padech je nepohání jenom touha po 
penězích, ale též po sexu a moci (v nej
horším případě vše dohromady).

Má to háček
Dochází pak třeba k  případům, jako 
byl náš český guru Jára, nebo také Óm 
Nadsamec, jak si říkal, kterého soud 
obvinil ze znásilnění šesti studentek. 
Ten to ale lišácky nazval „odháčková
ním“, kdy je třeba přerušit pomyslná 
neviditelná energetická lanka, chcete
li vazby na předchozí partnery. Tento 
údajně prastarý tantrický způsob, jak 
ženy zbavit závislosti na předchozích 
partnerech pomocí krátké soulože, 
měl však několik „háčků“. Jára totiž 
tak úplně nelhal – s těmi vazbami to 
tak doopravdy funguje. Jen si to tro
chu uzpůsobil. No řekněte, jak chcete 
někoho „odháčkovat“ tím, že ho „za
háčkujete“ s  někým jiným, i  když si 
zrovna říká Nadsamec?

Nejzákeřnější manipulace je ta, která 
využívá pravdivých poznatků či fak
tů, a  pak si je ohne směrem, kterým 
potřebuje. Tu něco přidá, tu ubere. Pak 
už není rozdílu v tom, zda to dělá guru 
Jára, nebo Česká televize.

S  trochou mentální gymnastiky lze 
zkrátka vysvětlit celou řadu těch nejhor
ších praktik jako věci, které jsou veskrze 
dobré, například zachraňují duši nebo 
se zamlouvají Bohu. Tohle dělají téměř 
všichni manipulátoři z řad guruů, učite
lů, vůdců, koučů či terapeutů – některé 
principy či zákony si posunou tak, aby 
jejich sítem sami prošli, aniž by si uvědo
movali, že „přečurat“ jde možná trestní 
zákoník, nikoli však ten vesmírný. Tam 
funguje prostá fyzika – co a s jakým zá
měrem vyšleš, to se ti vrátí.

Právě vytloukání závislosti ze vztahů 
nahrazením závislostí na jednom vzta
hu, ke svému guruovi, je nejčastějším 
proviněním falešných proroků. Cílovou 
skupinou obětí jsou zejména ženy, které 
vztahy řeší více do hloubky.

Doktorka Alexandra Steinová, která 
se specializuje na sociální psychologii 
a  ideologický extremismus, popisuje, 
jak může rozchod vést ke kultu, na svém 

téMA
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vlastním příkladě. Pochází z rodiny ak
tivistů (v  rodné Jihoafrické republice 
vyrůstala s rodiči v boji proti aparthei
du) a  hledala partnera, který by sdílel 
její vášeň pro sociální spravedlnost. 
Když se přestěhovala do USA a přítele 
byla nucena opustit, přála si přesně ně
koho takového a jala se ihned vyhledat 
politické organizace, usilující o zlepšení 
života Američanů. Nakonec narazila na 
takovou, kde vůdce spolku odhadl, po 
čem prahne, a dohodil jí muže z řad své 
organizace, kvůli němuž v ní také zůsta
la. Po dlouhou dobu pak po osmihodino
vé pracovní směně obětovala (zdarma) 
veškerý čas organizaci a  jejímu vůdci, 
aniž by si během toho uvědomovala, že 

ji postupně izolují od rodiny, což je jen 
dalším typickým příznakem.

Jelikož nejnáchylnější jsou ženy, které 
se cítí být okradeny o svobodu či uzná
ní v normálním životě a také ženy s ne
dostatečným sebevědomím, šarlatáni 
tomu program přizpůsobují. Nabízejí 
zdánlivou seberealizaci a  nezávislost, 
a často také využívají svůj šarm. Nejzá
ludnější je, že to, co dělají, zdůrazňují, že 
právě oni nedělají. „Mně nejde o peníze.“ 
– „Já ti chci jenom pomoct.“ – „I já mám 
své chyby.“ Chceteli se dobrat toho, co 
si doopravdy myslí, obraťte znaménko. 
Povídají tak rádi o životě v pravdě, ale 
přitom ji mluví skoro jen v případě, že 
se spletou. Jeden nejmenovaný český 

„duchovní učitel“ mluví třeba velmi rád 
o lásce, přičemž jeho velkým koníčkem 
je klientky obsloužit úplně jinak než du
chovně – staré i mladé, svobodné i vda
né. Knížky ale píše pěkné.

Myslete na Ježíše 
Nebezpečnost manipulace tkví hlav
ně v tom, že člověk má nejprve pocit, 
že dělá skutečné pokroky, neboť se 
najednou cítí lépe, učitel se mu věnu
je a naslouchá. Konečně jsem někam 
zapadl, myslí si. Obdobnou upřímnou 
víru v počáteční pokrok jsem prožíval 
také, a  to při své vlastní zkušenosti 
s falešným prorokem, přesněji řečeno 
falešnou prorokyní a léčitelkou.
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Předstíraný upřímný zájem o pomoc 
nebyl ve skutečnosti nic jiného než po
kus o  manipulaci, jak jsem bohužel 
zjistil až po několika měsících. Její ne
bezpečnost spočívala jak ve velkých, 
nevinných kukadlech a jisté odzbrojující 
prostoduchosti, ale i  ve velmi rozvinu
té intuici. Dokázala člověka do detailu 
„načíst“ tak, že přesně odhadla jeho 
slabá místa. Pak jej přijala téměř do ro
diny a spolu se svým manželem, vyku
táleným hochštaplerem, hrála na tuto 
stranu tak umně, že si ani nevšiml, že je 
vykořisťován. Komu čest, tomu čest.

Na rozdíl třeba od mediální manipu
lace se náboženské a „rozvojové“ organi
zace (tedy kulty) soustředí přímo na jed

notlivce a využívají jeho slabin a tužeb. 
Jeden obskurní americký kult například 
využíval armádu žen, aby sváděly nic ne
tušící muže do svých řad pomocí sexu. 
Toto kalifornské hnutí z  roku 1968 se 
jalo tvrdit, že se blíží konec Ameriky, 
a  ženy v  jeho řadách se vyspaly s  více 
než 223 000 muži, aby je získaly na svou 
stranu. Co to přineslo, kromě kapavky 
a chlamydií, není známo. Jako by to ale 
nestačilo, ještě se doporučovalo, aby se 
u sexu myslelo na Ježíše – ovšem pokud 
se jedná o muže, musí si sám sebe před
stavovat jako ženu, jinak by šlo o homo
sexuální herezi. Chudák Ježíš…

Nezapomínejme, že taková meditač
ní skupinka, či dokonce náboženská 

organizace vynáší slušné peníze a kde
kdo v  ní vycítí díru na trhu a  cestu 
k peněženkám nešťastných nebo cestu 
hledajících obětí. Ching Hai, vietnam
ská „meditátorka“, spisovatelka a  také 
podnikatelka je vynikajícím příkladem 
toho, jak výdělečné je být duchovním 
vůdcem. Založila například rozsáhlý 
řetězec veganských restaurací Loving 
Hut (které máme i  v  Praze), podniká 
od roku 1995 také v oblasti módy (Paříž 
a New York) a stojí také v čele organiza
cí, jako jsou Supreme Master Ching Hai 
International, World Peace Media, Oce
ans of Love Entertainment a více. 

Sama Hai si v organizaci říká „nejvyš
ší mistryně“. Navzdory své dokonalosti 

Oddanost kultu Panny Marie Guada-
lupské v Mexiku nabrala v prosinci 

poněkud komických rozměrů. Vpravo:  
Nešťastník Jan Dvorský, který se prohlásil 

za Parsifala Imanuela a Mesiáše a vedl 
své ovečky do Tisícileté říše. Zřejmě tam 

ještě nejsou.   Foto Profi media
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V Jonestownu pana Jonese v Guyaně se 
na rozkaz Boha socialisty v roce 1978 

páchala hromadná sebevražda 909 lidí. 
Vpravo: Podle kritiků zabíjí i scientologie.   

Foto Profi media

je ale Hai obklopená řadou kontroverzí. 
V rámci fundraisingové kampaně napří
klad obdržela dáreček ve formě 2 mili
onů dolarů, což také vyšetřovala tchaj
wanská vláda. Dokonce i  nadace Billa 
Clintona odmítla její dotaci 640 000 do
larů z důvodu „podezřelých zdrojů dota
ce“, a to už je co říct, protože Clintonovi 
jinak brali miliony i od diktátorů a nevá
hali zneužít třeba zemětřesení na Haiti.

Bůh socialista
Koho nepohání primárně peníze, toho 
často žene aspoň touha po slávě a kultu 
osobnosti. Před těmito lidmi se na roz
díl od relativně mírumilovných byznys
menů musíme mít obzvláště na pozoru.

Jim Jones a jeho kult Chrám lidu, který 
vznikl v roce 1955, na svou dobu hlásal 
progresivní levicové myšlenky a také ra
sovou snášenlivost. Dočkal se rychlé ex
panze vlivu, a hnutí dokonce podpořilo 
několik prominentních politiků ze San 
Franciska. V  únoru 1961 se pan Jones 
za svoje zdánlivě humanitární aktivity 
octl na postu ředitele komise pro lidská 

práva ve městě Indianapolis. Tehdy vý
řečný a  nesmírně charismatický vůd
ce sotva vypadal jako někdo vyšinutý 
– tedy aspoň více, než je v podobných 
funkcích obvyklé –, možná jen trošku 
nábožensky zapálenější. Málokdo mohl 
tušit, jak tento vzorový případ pro další 
kulty i celou řadu pozdějších inscenací 
v knihách i televizních pořadech na

konec dopadne.
V roce 1967 už si ale říkal Bůh so

cialista, což mělo být fanouškům 
podezřelé, ale i  přesto se tento rok 

sekta přesunula z  Indianopolis do 
kalifornského Ukiahu protestovat 
proti Vietnamu; v roce 1974 se spolek 
přesunul do jihoamerické Guyany, 
kde založili město Jonestown. Z dění 
v  Jonestownu nám zůstaly zprávy 
o  brutálním bití, vykořisťování 

vzniklé komuny, a dokonce nacvičování 
hromadné sebevraždy, jež se nakonec 
opravdu uskutečnila, když na základě 
obvinění pár uprchlíků dorazil na místo 
kongresman Leo Ryan s ochrankou. Vr
tulník s  Ryanem se setkal se střelbou 

tušit, jak tento vzorový případ pro další 
kulty i celou řadu pozdějších inscenací 
v knihách i televizních pořadech na

konec dopadne.

cialista, což mělo být fanouškům 
podezřelé, ale i  přesto se tento rok 

sekta přesunula z  Indianopolis do 
kalifornského Ukiahu protestovat 
proti Vietnamu; v roce 1974 se spolek 
přesunul do jihoamerické Guyany, 
kde založili město Jonestown. Z dění 
v  Jonestownu nám zůstaly zprávy 
o  brutálním bití, vykořisťování 

Žádný opravdový guru by si 
nenechal říkat guru a nedělal by 
kolem toho komedii. Ve skutečnos-
ti znám jediného muže, který by 
si mohl takto říkat, protože lidem 
opravdu pomáhal. Byl čistý 
jako padlý sníh, z upřímného 
zájmu a bez postranních 
úmyslů šel příkladem a chtěl 
ukázat, že to jde i jinak, 
než se hádat, lakotit, lhát, 
podvádět, vykořisťovat či 
otročit. Jmenoval se Ježíš 
a nikdo se ho nezastal. 
Udělal totiž jednu velkou 
chybu: moc se snažil a po 
změně chyběla „poptávka“. 
Zkrátka příliš vyčníval a „ne-
zapadl“. Smysl má pomáhat jen 
tomu, kdo o to stojí. Když je žák 
připraven, učitel se vždycky najde. 
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osobní ochranky Boha socialisty, ale 
tomu brzy došlo, že jeho malá utopie 
končí. Nařídil tedy hromadnou sebe
vraždu, která (když nepočítáme osob
ní ochranku) vyústila ve smrt 909 lidí, 
z  nichž 276 byly teprve děti. Společně 
vypili kyanid rozpuštěný ve šťávě Cool 

Aid nebo si jed vpíchli nitrožilně. Sám 
Jones si prostřelil hlavu.

Ne každá sekta končí hromadnou 
sebevraždou, nicméně příběh Chrámu 
lidu se do určité míry opakoval v dalších 
kultech, a to zejména v praxi vykořisťo
vání vlastních následovníků. Jakmile za
čnou člověka izolovat od vlastní rodiny, 
přátel a komunity, případně vyžadují od
danost, peníze a nadstandardní práci ve 

volném čase, je nejvyšší čas vzít nohy na 
ramena. To však, pod vlivem síly osob
nosti učitele či kvůli vlastnímu popírání, 
nemusí být snadné, a než to člověku do
jde, může být napácháno dost škod.

Často je kult k nerozeznání od nábo
ženství a  manipulativní spolek od re

lativně neškodné organizace. Samotné 
slovo kult má prastarý pohanský vý
znam, kdy se slovo kultivovat používa
lo pro organizované uctívání božstva, 
souhrn praktik a tak dále, a v podstatě 
každé náboženství jako kult začalo – 
rozdíl je pouze v uznání nebo neuznání 
širší společností, případně státem. Mů
žeme argumentovat, že jakékoliv dnes 
rozšíření náboženství, od křesťanství 

přes islám po buddhismus, by se, pokud 
by mesiášové běhali po planetě dnes, 
považovalo za kult a proroci by nejspíš 
skončili na psychiatrii, nebo by si vyděla
li slušné peníze prodejem inspirativních 
knížek a cédéček…

Všechna tato hnutí ovšem začala stej
ně – a to nabízením lidem toho, co chtě
jí, ať už je to štěstí, směr nebo třeba od
povědi na posmrtný život. Křesťané se 
uchytli v době, kdy se s lidmi bez pres
tiže či statusu zacházelo jako s kusem 
hadru (ne že by to dnes bylo lepší) a po
vídání o Bohu, který miluje všechny stej
ně, bohaté i chudé, a má navíc přichysta
ný posmrtný ráj, muselo znít lákavě.

Dnešní sekty jsou ovšem ještě více 
přitažené za vlasy, a pokud nepočítáme 
Pastafariány a  jejich špagetové monst
rum, pak často vycházejí ze scifi knížek 
anebo divné kombinace Bible a mimo
zemšťanů. Nejsou však o nic méně ne
bezpečné či vlivné. Například scientolo
gie (více v článku na straně 38), oblíbené 
náboženství filmových hvězd, jako je 
Tom Cruise, disponuje vlastním věze
ním, obrovským bohatstvím (jen jejich 
samotné sídlo v Clearwateru na Floridě 
stálo 3,5 miliardy) a předlouhým sezna
mem kontroverzí.

Je ale celkem vtipné (či hrozivé), 
když si uvědomíme, že i  po tisících 
letech se lidská psychologie nemění 
a bloudící ovečky lze s apelem na osob
ní slabosti a  tužby kontrolovat stejně 
tak snadno jako nevzdělané sedláky 
starověku. A to nejen v sektách.

Pokud ale hledáme spiritualitu, lze ji 
najít jedině sám v sobě. Žádný guru, ať 
už Jára, nebo Bůh socialista, to za nás 
neudělá. 

V únoru 1961 se Jim Jones octl na postu ředitele 
komise pro lidská práva ve městě Indianapolis. 
V roce 1967 už si říkal Bůh socialista...

Jan Petrák 
redaktor Šifry



Existují dva způsoby, jak čelit nemocím: buď 
můžeme potlačovat příznaky a zhasínat pomocí 
léků výstražná červená světýlka upozorňující na 
problém, nebo se pokusíme imunitu „zvednout“. 

Ivan Rybjanský a jeho Somavedic si vybrali druhou 
cestu…   Text: Milan Vidlák

E xistují dva způsoby, jak čelit ne
mocím: buď můžeme potlačo
vat příznaky a zhasínat pomocí 
léků výstražná červená světýl

ka upozorňující na problém, nebo se po
kusíme imunitu „zvednout“, podpořit 
a umožnit tělu, aby se s chorobami a ne
duhy vypořádalo samo. Tedy aby mohlo 
dělat práci, pro kterou bylo „navrženo“.

Naše tělo je tak dokonalý nástroj, že 
disponuje schopností „očisty“ neboli 
detoxikace samo od sebe. Všechny jedy, 
bakterie a  útoky zvenku prostě elimi
nuje. Naše přetížené schránky jsou ale 
permanentně pod brutálním tlakem – 
ze vzduchu, z jídla, z chemikálií, jež jsou 
všude okolo nás, ale i kvůli stresu.

Klasická medicína pohříchu stále volí 
převážně první způsob řešení, který 
více než pacientům vyhovuje lékařům 
a farmaceutickým fi rmám, a tak si lidé 
musejí v mnoha případech pomoci sami 
a hledat jinde. Ale i zde je třeba rozlišo
vat: různé módní detoxikační prostřed
ky, zázračné superšťávy či klystýry sice 
mohou pomoci škodliviny odplavit, ale 
je to podobné, jako když vyléváme vodu 
ze sklepa kýbly, aniž bychom zastavili 
prasklou vodu. Ideální jarní očista tedy 
spočívá spíše v tom, abychom podpořili 
co nejvíce přirozené čisticí mechanismy 
našeho těla, což je věru nelehký úkol.

Ivan Rybjanský (47) se touto temati
kou intenzivně zabývá již přes 20 let. 
Sám stál totiž tehdy na prahu smrti 
a lékaři už nad ním lámali hůl. Jenže ten 
nahoře s ním měl evidentně jiné plány. 
Původní profesí matematický analytik 

a  programátor zcela přehodnotil po
hled na život a pustil se i do „alterna
tivních“ vod, přičemž oba světy začal 
propojovat.

Výsledkem jeho bádání a zkušeností 
je mimo jiné unikátní přístroj Soma
vedic, který pomáhá lidskému organi
smu tím, že kolem něj vytváří jakousi 
ochrannou bublinu, takže na něj „ne
mohou“ například geopatogenní zóny 
a negativní účinky elektrosmogu.

Somavedic je de facto jakási destička 
s  připevněnými drahými kameny do 
tvaru pyramidy, zalitá do skla a zapoje
ná do elektřiny. Drahé kameny jsou zná
mé odpradávna tím, že každý „vibruje“ 
na určité frekvenci, kterou léčivě ovliv
ňuje okolní prostředí. Somavedic je se
strojen na základě řízeného uvolňování 
energie těchto minerálů, a navíc jsou do 
něj naprogramovány další frekvence; 
jejich působení a specifi cké rozestavení 
ve vzájemné korelaci dokáže tyto „vlny“ 
ještě zesílit, takže umí prostředí „vyla
dit“. Ale to je pouze začátek. 

Podstatnou část Somavedicu tvoří 
zabudovaný speciální software a  na
hrané programy s  informacemi v  po
době vln o  různých frekvencích. To je 
jakási „jemnohmotná“ část přístroje, 
která se pouští mnohem dál. „Souvisí to 
s  programováním fyzického těla přes 
kvantové pole. Geopatie a elektrosmog 
v  prostředí ovlivňovaném Somavedi
cem nemizí, stále fyzicky existují, jinak 
by nám nefungovala televize ani mobil, 
ale nedostanou se do kvantového pole 
člověka. Programování kvantového 

pole je něco, co funguje i v běžném ži
votě pomocí myšlenek, rozpoložení, 
emocí… Zkrátka pomocí elektromag
netického vlnění patřičné vibrace,“ vy
světluje tvůrce jedinečného vynálezu, 
se kterým sklízí úspěch po celém světě. 
„Mnoho příčin závažných chorob ne
vzniká na bázi fyzického těla, ale nese
me si je ,naprogramovány‘ v kvantovém 
poli, v  našem procesoru, kterému 
říkáme DNA.“

Kvantové pole je zjednodušeně jaký
si energetický podklad, knihovna, kde 
jsou uloženy úplně všechny informace – 
jak z naší minulosti, tak výsledky našich 
rozhodnutí i možné cesty, kudy se bude 
ubírat náš další směr. Představit si jej 
můžeme jako prostor plný elementár
ních částic, jež mají schopnost aktivace 
právě ve chvíli, kdy na ně upřeme své 
myšlenky nebo pocity. Jinými slovy, zde 
se tvoří realita – tedy to, co potom proží
váme v hmotném světě.  

Jakmile začne Somavedic, který 
o vliv ňuje nejen okolní prostředí, ale 
i strukturu vody (typy Medic Uran a At
lantik), „úřadovat“, spustí se v  lidském 
těle procesy podobné detoxikaci, které 
mohou být doprovázeny bolestí hlavy, 
ale i  jiných orgánů, nemenstruačním 
krvácením, odhleňováním, či dokonce 
chřipkou. Zátěže, bloky nebo paraziti 
zkrátka musejí nejdřív pryč.

Pokud někoho bolí hlava, doporučuje 
Ivan Rybjanský místo Ibalginu na hla
vu ledový ručník. Klíčová je především 
životospráva. „Alkohol, špatná strava, 
to je kromě elektrosmogu další stupeň 
devastace těla,“ upozorňuje léčitel a při
dává svůj oblíbený příměr: představte 
si svůj věk a to, jak se staráte o vlastní 
tělo. A pak si představte auto, které má 
stejné stáří a staráte se o něj stejně jako 
o tělo. Jak asi bude vypadat?  

Důležité u  čištění organismu je též 
dodržovat správný pitný režim. Pijeli 
člověk dobře, může se podobným pro
jevům vyhnout. Není důležité pouze 

Kosmická detoxikace
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množství tekutiny, kterou do sebe do
staneme, ale i  její kvalita. Pokud není 
voda kvalitní, tělo ji nepustí do oběhu 
a  v  podstatě ji vymočíme. „Dobré je 
v  šest ráno, kdy začínají fungovat led
viny, vypít dvě tři deci vody s citronem. 
Spláchne to toxiny nahromaděné v noci 
a úplně jinak poté jdete na velkou,“ radí 
pan Rybjanský, jenž působí i  jako dia
gnostik pro biorezonanční či terapeu
tická centra. „Poté je dobré vypít během 
dne aspoň litr a půl čisté vody. Polévky 
a čaje se do toho nepočítají. Každá by
lina má svůj účinek – zázvor orgány za
hřívá, máta je ochlazuje, zelený čaj na
budí, meduňka zklidňuje… Když si pak 
člověk udělá svoji směsku, i když je chut
ná, může to rozhodit výkony orgánů.“

S deštníkem, nebo bez?
Najít kvalitní vodu ale není snadné; 
všude se píše o pesticidech, hormonech 
a jiných lahůdkách. Voda je jako houba, 
jak zjistil už legendární japonský  ba
datel Masaru Emoto. Nasává do sebe 
informace z okolí, jak ty pozitivní, tak 
negativní. Emoto fotil nádherné krysta
ly zmražené vody v nádobě, na kterou 

působily pozitivní emoce jako láska, 
kdežto u „negativní“ vody vznikaly not
ně deformované a nevzhledné krystaly.

Právě Somavedic, konkrétně nej
prodávanější typ Medic Uran nebo At
lantik, pozitivně ovlivňuje strukturu 
vody. Například Somavedic Harmonie 
tyto účinky nemá, ale svým působením 
brání vodě aspoň v  tom, aby nasávala 
„nepořádek“ z  okolí. Nemáteli ani je
den z přístrojů, může pomoci, i když ne 
ideálně, malý trik – vodu, kterou budete 
pít, den předtím zmrazíte. Tím se ales
poň částečně změní její struktura. 

Somavedic, který zasahuje až do 
kvantového pole a vysílá do něj své léči
vé frekvence, nedělá nic násilného – do 
kvantového pole vysílá ty správné infor
mace, čehož naše zhuntovaná a  těžce 
zkoušená těla již nejsou schopna. Vše se 
pročistí tak, že tělo začne přijímat jiné 
„rozkazy“. „Somavedic uvolňuje bloky 
tak, že tělo samo začne nasávat tu pří
rodní, chceteli kosmickou energii. To 
je ta všeprostupující energie, se kterou 
pracoval již Nikola Tesla.“ 

Mezi všemi elektrosmogy, patogen
ními zónami, chemikáliemi, radiacemi 

a  jiným balastem, který ničí organis
mus a na který lidské tělo není stavěno, 
je zkrátka těžké, neli nemožné zůstat 
fit. Není divu, že naše organismy fungu
jí tak na deset procent svého skutečné
ho potenciálu. Přesto za ta léta potkal 
Ivan Rybjanský asi pět lidí, kteří se těm
to neblahým civilizačním vlivům dove
dou bránit sami a kteří si dokážou vy
tvořit „vlastní“ ochranu. Jenže aby se od 
všeho očistili, nedělali by nic jiného. Mu
seli by se nejméně čtyři hodiny denně 
intenzivně věnovat očistě, nastartování, 
meditacím a  jiným „programovacím“ 
technikám, aby se dostali do stavu, kdy 
by po zbytek dne fungovali ideálně.

A právě tady – i jim – pomáhá Soma
vedic. „Zapnu ho a nemusím o tom pře
mýšlet. Je to, jako když vejdu do deště. 
Když si vezmu deštník, nebudu mokrý. 
Tohle je také jakýsi deštník, deštník pro
ti civilizačním chorobám,“ vysvětluje 
Ivan Rybjanský. To ale zdaleka nestačí. 
„Vždycky je nejdůležitější, jak se o sebe 
budu starat. Zdraví je totiž dril.“  

Somavedic si můžete pořídit
na www.somavedic.cz 

a eshop.casopis-sifra.cz  
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Na sektářském 
principu funguje nejen spousta 

náboženských skupin či vyšinutých jedinců, 
ale též politiků, byznysmenů a korporací. Časy těch, 

co druhým říkají, jak mají žít, se ale pomalu chýlí ke konci. Recepty, 
které nabízejí, totiž nefungují.   Text: Anton Smataník
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Na okraji Milíčovského lesa 
v  Praze se 23. září 2017 ve 
13.00 sešla necelá padesátka 
následovníků Jany Kyslíkové, 

ženské reinkarnace Pána Ježíše Krista. 
Důvodem k  setkání měl být příchod 
vesmírné delegace láskyplných bytostí 
z Multivesmíru a vystoupení Jany Kys
líkové a jejích 12 nejbližších spolupra
covníků zpět na Zem z  Duchovního 
centra u Telosu v Duté Zemi. Ten se ale 
nakonec neuskutečnil. Jana Kyslíková 
pouze přes chat na Facebooku vzkáza
la, že jí nebylo umožněno převibrovat, 
je stále v Ústí nad Labem a nemá pení
ze, aby mohla přijet… Žáci se okamži
tě nabídli, že se složí. 

Nekritické následování guruů, ať už 
politických, náboženských, celebrit
ních, kulturních, akademických, vě
deckých či jakýchkoli jiných, na které 
si jen vzpomenete, hodně souvisí s fe
noménem vůdců. Slabší jedinci vzhlí
žejí s  odevzdaností k  někomu, koho 
mohou obdivovat a komu kromě důvě
ry předají i zodpovědnost za své životy.

Pokud se někdo cítí neschopný, 
nedoceněný a  nevěří si, rád odevzdá 
velení tomu, koho považuje za schop
nějšího a o kom si myslí, že zvládne 
mnohem víc. Třeba převibrovat. Je ale 
přitom úplně jedno, o jakou oblast ži
vota se jedná.

I  když jde o  sánskrtské slovo, kte
ré v  češtině znamená duchovní uči
tel a  je běžně používané ve védské 
fi lozofi i i  hinduismu, buddhismu či 
sikhis mu, s  guruy se roztrhl pytel 
i na duchovně retardovaném Západě 
a setkáváme se s nimi možná častěji 
než dřív. Původní význam slova guru 
přitom zdaleka nebyl hanlivý, právě 
naopak. Moudrý učitel byl vždy velmi 
žádoucí, protože poznání se předá
valo z  člověka na člověka a  jiné pro
středky, nebo nedej bože internet, 
prostě neexistovaly.

Časy se ovšem mění a  pejorativní 
nádech a  nepěkné konotace získá
vá termín právě kvůli samozvaným 
guruům, často v  podobě televizních 
kněží, koučů, řečníků, motivátorů, lé

čitelů, kartářů, šéfů sekt, ale i podni
katelů, ekonomů, politiků nebo vědců, 
kteří si místo moudrosti a poctivosti 
osvojili především manipulační tech
niky a schopnost chytlavě, leč prázdně 
hovořit k masám. A hlavně vydělávat.

Dnes není problém, aby vyprodal 
halu samozvaný šarlatán, který obe
censtvo nakrmí informacemi, jež mu 
předžvýkal internet. Jeli dobrý herec 
a  má aspoň trochu charismatu, do
vedeli manipulovat a ještě je ideálně 
navrch sociopat či psychopat s neko
nečným egem a  sebevědomím, zato 
bez špetky seberefl exe, jeho úspěch 
je téměř zaručený. Video, ve kterém 
vám odhalí, jak vidět auru, a k tomu 
vás naučí smývat karmické dluhy, 
přitom takový internetový hochšta
pler vyrobil na základě dvou přečte
ných článků v  neděli po obědě; jako 
bonus si můžete koupit tričko nebo 
„přelomovou“ knihu. Čím náročnější 
je doba, tím víc takových spasitelů 
hledá „díru na trhu“. A tím mohou být 
rafi novanější.

Nejdřív zpracovat
Společným znakem lidí, kteří vyhledá
vají vůdce, je vnitřní slabost, pocit mé
něcennosti, nedostatečnosti, samoty, 
nedostatek lásky, psychické problémy 
a  často až určitá zlomenost. Ti jsou 
nejlepšími ovečkami a  dokonalými 
následovníky. Výměnou za velmi málo 
dají velmi mnoho – energie či peněz 
–, i  když o  tom zpočátku ani netuší. 
Podlehnout manipulaci ale „zvládne“ 
někdy téměř každý z nás.

Bývá to podobné jako v  partner
ských vztazích. Vůdcové po lapení 
oběti do svých sítí budují svůj kult 
a  stávají se až polobožskými bytost
mi. V  první fázi vše vidíte růžově 
a  detaily snadno a  rádi, plni naděje, 
přehlédnete.

Pokud byste si otevřeli zahraniční 
tisk a zpravodajství třeba z Indie, bu
dete až šokovaní, jakým množstvím 
samozvaných guruů je tato země za
plavená. Naletí jim jak místní, tak tu
risté, kteří hledají v Indii osvícení. Po
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kud ale svůj problém nevyřešili doma, 
nepovede se jim to ani v Indii.

Překvapivé je, v době internetu, jak 
jsou chudé části Indie doslova oble
žené takzvanými duchovními vůdci, 
kteří si budují své kulty, hnutí a sek
ty na základě pověrčivosti a slabodu
chosti běžné masy. Nezřídka se tito 
šarlatáni uchylují i  k  vymoženostem 
moderní vědy, aby nahradili nedosta
tek „výjimečných“ schopností.

Jejich konečným cílem není nic ji
ného než získat moc nad lidmi a mož
nost je využívat. Aby se dali ale vy
užívat, musejí je nejdřív zpracovat 
a získat si jejich důvěru. Proto se zpo
čátku guruové umně přetvařují, ovlá
dají se, vypadají jako ztělesněné dobro 
a říkají vám přesně to, co potřebujete 
slyšet.

„Když narazíte na člověka, který 
nepije, nestojí o  sex, nepotřebuje pe
níze, nemá žádné politické problémy 
a  je se svým životem spokojen, akvi

zice se vám prostě nemůže podařit,“ 
napsal Victor Ostrovsky. Pravdu měl, 
což o to, ale je otázka, zda někdo ta
kový vůbec existuje. Dá se na to však 
podívat i z druhé strany. Dáteli si svůj 
život do pořádku sami, ušetříte na gu
ruovi. Jak peníze, tak nervy.

Jenže zde narážíme na první pro
blém a pár paradoxů. Lékem na guruy 
je kritické myšlení, dostatek informa
cí, srovnané názory a  postoje, vnitř
ní síla. Kdybychom tohle vše měli, 
nepotřebovali bychom guruy. Ale jak 
máme tohle všechno získat, když nás 
to nikdo nikdy neučil? Doma nás učí 
poslouchat, ve škole nás učí poslou
chat… Ale myslet?

Ve své lenivosti, pohodlnosti, zma
tenosti, neschopnosti, naivitě či pro
sté vypočítavosti čekáme, že někdo 
vyřeší naše problémy za nás. A  tako
vý šikovný guru je ideálním nosičem. 
Někdo se přece má postarat, někdo 
to má zařídit, někdo nám má říct, co 

máme dělat a co dělat nemáme, někdo 
nám má dát návod na život a samotný 
jeho smysl. Mimochodem, velká část 
Čechů a  Slováků odkojená komunis
mem podobně spoléhá na stát, kde 
jim také hrozí hořké zklamání.

S takovým pasivním přístupem jsou 
lidi zkrátka ideální kořistí, perfekt
ním předmětem ovládání. A  nemu
sí to být zrovna ze strany guru Járy. 
Mnohem nápadnější upíři, predátoři 
a  manipulátoři jsou dnes například 
byznysmeni, koučové, motivátoři či 
řečníci. Vědí, jak na věc, právě oni vás 
naučí být úspěšní, silní, spokojení, 
šťastní či motivovaní. Většina z  nich 
samozřejmě jen parazituje na naivitě 
a  důvěřivosti, a  sami zásadně nežijí 
to, co říkají. Než se jejich klienti roz
koukají, zjistí, že vyhodili tisíce eur za 
zbytečné přednášky, knihy, worksho
py, semináře či meditace.

Konečně je tu někdo, kdo nám ro
zumí, komu na nás záleží a  kdo vidí 

Pokud své problémy nezvládnete vyřešit 
doma, nepovede se vám to ani v Indii 

či na kurzu levitace.   Foto Adobe Stock
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náš potenciál, kdo nás má rád, kdo nás 
ocení a chápe. Lidé chodí na jejich akce 
už jen pro dobrý pocit, i když se jejich 
život reálně téměř nezmění. Změní se 
jen jejich pohled na ně. Najednou se 
zdá, že i to lejno méně páchne. Proto 
pozor, vaše změna, váš postup musí 
být měřitelný, musí byť aspoň povšim
nutelný, objektivně zhodnotitelný. Po
zitivní myšlení je fajn, ale musí vychá
zet z reality a mít výsledky.

Moudrost světa
Je také třeba si uvědomit, že ty nej
dražší věci bývají zprvu zadarmo. Po
prvé jsou vždy bezplatné, ale následně 
zaplatíte i s úroky. Bezcenná literatu
ra, patetické emotivní řeči, prázdné 
fráze a recyklovaná „moudrost“. 

Pozoruhodné je, že koučové a  jiní 
arbitři osvícení a rozšířeného vědomí 
dovedou teoreticky vyřešit jakýkoli 
problém, za což si nechají královsky 
zaplatit. To by samozřejmě nevadilo, 
kdyby jejich recepty fungovaly. A kdy
by oni sami rezonovali s tím, co kážou. 
Víte, jak je to s tím vínem a vodou…

Vymývání mozků se týká i mladých 
lidí a  různých společenství pro mlá
dež se sektářskými prvky. Mladí lidé 
na těchto akcích do němoty skáčou, 
modlí se, provádějí dechová cvičení, 
zpívají, tancují a  nezřídka upadají až 
do tranzu. Všude je Ježíš a tyhle spol
ky vedou osoby, které se dostávají de 

facto do pozice guruů, duchovních 
vůdců. Jsou jen oni a  zbytek světa. 
Svět je zkažený a oni jsou jeho lékem. 
Dávají si k  tomu hesla jako „Nezasta
vitelní“, „Neporazitelní“, „Odhodlaní 
změnit svět“ nebo „Armáda krále“.

Je to smutné, ale loví zejména mezi 
dětmi, které následně „vychovávají“ 
v táborech, na výletech, mších, svátos
tech či adoracích. Když se s nimi bavíte, 

tváří se, že snědli veškerou moudrost 
světa a Šalamounovo hovno k tomu.

Bohužel mám takové jedince ve 
svém okolí i  já. Někteří jsou slabí 
a uvěří jakékoli alternativní teorii, jiní 
jsou naopak zdánlivě silnější a prezen
tují se jako vyvolení, výjimeční, osví
cení a pomazaní, a budují si svůj kult 

osobnosti a mají své vlastní ovečky. Je 
to dost nechutné a nese to prvky sek
ty. Zde je pár hlavních bodů, jak tako
vé uskupení poznáte:  

Následuje vůdce – Každá sektářská 
organizace má svého vůdce, jedinou 
autoritu rozhodující o  tom, co se 
ve skupině děje. Má pravdu vždy, za 
všech okolností a ve všem, a v případě, 
že pravdu nemá, platí bod číslo jedna. 
Příkazy se zkrátka plní.

Má svou ideologii – jedinou pravou, 
neměnnou pravdu, o  které se nepo
chybuje. Častým jevem je i  fanatis
mus, pod kterým se rozumí přehna
ná, nekritická angažovanost za nějaké 
přesvědčení, která vede k  přísnému 
způsobu života, ovládajícímu nejen 
duchovní praxi členů sekty, ale i  de
taily praktického života.

Je jediná pravá – Třetím výrazným 
znakem sekt je elitářství a výlučnost. 
U  svých členů vzbuzuje pocit výji
mečnosti, něčeho lepšího, a  nadřaze
nosti: buď zvláštním a  jedinečným 
poznáním, které se jim údajně právě 
v tomto společenství přihodilo, anebo 
výjimečným posláním, pro které byli 
vyvoleni. Pocit výjimečnosti bývá posi
lován poukazováním na odlišnosti od 
všeobecně přijímaných faktů, od víry 
či rituálů jiných náboženských směrů. 

Lidé chodí na akce guruů pro dobrý pocit, i když se jejich 
život reálně nezmění. Změní se jen jejich pohled na ně. 
Najednou se zdá, že i to lejno méně páchne.
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Tím se zdůrazňuje příslušnost k dané 
sektě a posiluje se zároveň pocit vzá
jemné sounáležitosti. A tak se sektáři 
uzavírají a  izolují od ostatních. Vnější 
svět je nepřátelský a je třeba se připra
vit na konec světa, v pořadí již alespoň 
osmdesátý. Nebo na jinou událost ga
laktických rozměrů. Jako když v úvo
du článku zmiňovaná Jana Kyslíková 
a jejích 12 nejbližších spolupracovníků 
měli převibrovat do nových, krystalic
kých těl, která se měla od těch starých 
lišit tím, že už nejsou poničená různý
mi lidskými neduhy a  nemocemi, ale 
jsou pevná a  zcela nezničitelná, bez 
fyzických a estetických vad.

Následně měli všichni převibrovat 
do těl 5. dimenze a pomocí bifrostu se 
dostat až do dimenze 13. Ve 13. dimen
zi se měli setkat dokonce s Pánem Je
žíšem Kristem (zase on, chudák) u po
sledního soudu, seznámit se s  ním, 
Janou a dvojčaty, která se jim mají na
rodit, a po setkání s vesmírnými lidmi 
v Duté zemi se opět spolu s nimi vrátit 
na Zemi. Tak třeba se to povede příště.

U  svých členů vzbuzuje pocit výji
mečnosti a  nadřazenosti; buď zvlášt
ním a  jedinečným poznáním, kterého 
se jim údajně právě v tomto společen

ství dostalo, nebo výjimečným poslá
ním, ke kterému byli vyvolení. Pocit vý
lučnosti bývá posilován poukazováním 
na odlišnosti od všeobecně přijímaných 
faktů, od víry či od rituálů jiných nábo
ženských společností. Tím se zdůraz
ňuje příslušnost k dané sektě a posilu
je se pocit vzájemné spolupatřičnosti. 
Sekta se uzavírá a nespolupracuje s ji
nými společenstvími, vnější svět pova
žuje za nepřátelský, má vlastní hierar
chickou i  organizační strukturu. Na 
získávání nových členů a jejich udržení 
v závislosti na skupině a vůdci se použí
vá psychická manipulace.

Lepší lidé, lepší svět
Zamyslímeli se, kdo všechno tato kri
téria plní, může se nám lehce zatočit 
hlava. Nejsou to jen sekty, ale i konspi
rační uskupení, levicová „kavárna“ či 
spolky skeptiků, ti všichni mají společ
né jediné. Jde o uzavřené, jakoby elitní 
uskupení jedinců, kteří se navzájem 
utvrzují a  fanatizují ve svém přesvěd
čení a vůči zbytku se staví do opozice.

Určitě sem dnes spadá i  mnoho fi 
rem, které fungují částečně na stej
ném principu. CEO je guru a stává se 
až mýtickou osobností, o  níž kolují 

kulturní legendy. Postup výše přichá
zí přes levely, za které se draze platí 
a  jichž není snadné dosáhnout. Čím 
výše se vyšplháte, tím větší je vaše 
loajalita. Projdete různými teambuil
dingy, konferencemi, mítinky, brain
stormingy a  brainwashingy, jste ne
postradatelní a  preferovaní. Jestli ve 
vás roste pocit výjimečnosti, spolu
patřičnosti, dříve nebo později budete 
podobně „zasvěcovat“ nováčky a kruh 
se uzavírá. Systém, který nese hlavní 
prvky sektářství, si osvojily korporace 
i  média. Zachovává sám sebe, šíří se 
a kopíruje. Na vše potřebujete přístup, 
vše se monitoruje a vše má svá pravi
dla. Běda, jak je porušíte.

Korporáty jsou de facto takové 
globální státy, se svou hierarchií, 
symboly, příslušností, nařízeními, by
rokracií… Bojují za gender, LGBT ko
munitu, ekologičtější svět, multikul
turalitu, feminismus a  jiné projekty, 
které budují „lepší svět“. Pakliže ne
máte „vhodnou“ mentalitu a dostateč
ně silné přesvědčení, časem narazíte 
na problémy. Možná se jim vyhnete, 
když budete mlčet a  necháte si své 
názory pro sebe, ale takový režim už 
jsme tady měli.

Ovládni dav, získáš peníze a moc.
Foto Adobe Stock
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Spasitelský komplex dnes pohání stá
le více korporací, k lepšímu světu to ale 
stále nevede. Šéfové těchto fi rem jsou 
nad zákon, oni určují pravidla i to, jak 
bude vypadat společnost. Jako v klasic
ké sektě jde o pyramidu. Steve Jobs či 
Elon Musk jsou dnes pro mnohé guru
ové a oni sami se tak prezentují či pre
zentovali. Dokonce každou chvíli varují 
lidstvo před hrozbami, jako kdyby na 
jejich názoru automaticky záleželo.

Obrácení
Mnozí lidé, kteří chtějí být úspěšní 
a  bohatí, hledají všechny možnosti, 
jak posunout svoje hranice. Patří sem 
drogy, psychofarmaka, cvičení, medi
tace, psychologie, ale u toho pro mno
hé nezůstane. A tak skončí u šamanů 
či scientologů, zednářů či v Římském 
klubu.     

Cílem je mnohdy co nejrychlejší 
vyřešení problémů a  sebezdokonalo
vání.  Jsou si toho vědomy i  podniky 
a šéfové fi rem. Ne náhodou proto do 

svých stanov, osnov či byznysplánů 
zapracovávají i  náboženské prvky. 
Musíte uvěřit, že to dokážete, nesmíte 
pochybovat, odevzdejte se, směřujte 
ke světlu, poražte vnitřní démony, dá
vejte si přísliby… a hlavně nám vydě
lejte víc peněz. Patrné je to již z dikce 
„motivačních“ programů.

Ne náhodou si mnoho vůdcovských 
typů pomocí své moci vynucuje na obě
tech sexuální styk. Jde o klasický nízký 
pud mnoha manipulátorů. Guruové 
mají harém obvykle plný. I  proto tak 
rádi propagují drogy či psychedelika, 
která jim usnadňují „práci“ a činí oběti 
„otevřenějšími“ a  povolnějšími. I  když 
kolem toho hodně mluvíte a duchovně 
si vše zdůvodníte, je to pořád jenom 
sex. Faktem ale je, že touha snadno vy
řešit problémy a stát po boku „výjimeč
né“ osobnosti, která čte v čakrách jako 
ve slabikáři a aura jí svítí jako lampič
ka, mnohé ženy neodolatelně přitahuje 
a před guruy se svlékají samy. Problém 
nastane až ve chvíli, kdy je takových 
osvíceníchtivých dam příliš a  v  jed
nom ášramu jim začne být těsno.

Osobitým fenoménem je i  tak
zvané obrácení. Téměř ve 100 
procentech případů jde o psycho

logický zážitek, který se s  odstu
pem času interpretuje duchovně 
až nadpřirozeně. Vytvoří se mýtus, 
pod dojmem poptávky a  potřeby 
často až zbožštěný. Chybou by ale 
bylo zapomenout, že obrácením 
procházejí především osoby, které 

mají psychické problémy, procházejí 
určitým strádáním nebo jsou na po
kraji rezignace. Obrácení si doslova 
vytvoří a přikrášlí, mozek si zkrátka 
realitu, i když se její podstata zakládá 
na skutečném fenoménu, upraví. Pro

to je možné mít duchovní zážitky se 
všemožnými i nemožnými bohy, pro
to je možné spatřit anděly i démony, 
kvantovat i  převibrovat. Placebo je 
známá věc a s autosugescí mnozí při 
konání zázraků přímo kalkulují. Sa
mozvaní guruové dovedou dokonale 
využít lidskou touhu po něčem výji

mečném. Ostatně když už zaplatíte 
pořádný balík za jejich kurzy, radši 
sami sebe přesvědčíte, že to funguje.

Obrácení je možné ale i jiným způso
bem, ryze neduchovním; neznamená 
však, že méně radikálním. „Prohléd
nout“ můžete po přečtení Protokolů 
sionských mudrců či po seznámení 
s Projektem Venus. Možností je mno
ho, princip je v  podstatě stejný – ne
kritická skoková změna životního pře
svědčení, základních postojů a hodnot.

Ač to tak z výše popsaného možná 
nevypadá, dnešní doba guruům již 
tolik nepřeje a jejich vyhlídky nejsou 
z  dlouhodobého hlediska valné. Je
jich „medicína“ totiž příliš nefunguje.

Máme přístup ke všem potřebným 
informacím a  stačí je jen aplikovat 
do svého života. Vzít si z  každého 
směru, techniky či knihy to pro nás 
dobré, smysluplné a  užitečné a  pra
covat na sobě sami. Možná u  toho 
zpočátku nebude taková legrace, ale 
nejenže se vyhneme rozčarováním 
a  hořkým koncům, jen tak můžeme 
opravdu najít sami sebe. Neznamená 
to samozřejmě, že bychom se neměli 
učit od lepších a  čerpat inspiraci od 
ostatních lidí, ale není důvod je uctí
vat a zakládat s nimi osadu na břehu 
Amazonky. Je prostě načase stát se 
vůdcem vlastního života. 

Autor je slovenský publicista
a spolupracovník Šifry

Ambiciózní lidé hledají všechny možnosti, jak posunout 
své hranice. Drogy, cvičení, meditace... Mnozí  skončí 
u šamanů, scientologů, zednářů či v Římském klubu.

a před guruy se svlékají samy. Problém 
nastane až ve chvíli, kdy je takových 
osvíceníchtivých dam příliš a  v  jed
nom ášramu jim začne být těsno.

zvané obrácení. Téměř ve 100 
procentech případů jde o psycho

logický zážitek, který se s  odstu
pem času interpretuje duchovně 
až nadpřirozeně. Vytvoří se mýtus, 
pod dojmem poptávky a  potřeby 
často až zbožštěný. Chybou by ale 
bylo zapomenout, že obrácením 
procházejí především osoby, které 

Ano, bude líp. Většinou ale jen vůdci 
a jeho nejbližším. Dav slouží jako 
prostředek splnění přání svého gu-
rua. Dav, je-li s ním umně manipulo-
váno, mu pomůže dosáhnout všeho, 
co si naplánoval. Guru ale obvykle 
udělá chyby, které mu zlomí vaz 
– přežene to. Jakmile má pocit, 
že je „nesmrtelný“, přestane se 
kontrolovat a ukáže, kdo sku-
tečně je. V horších případech 
se o tom ale veřejnost (kvůli 
médiím) nedozví, a tak falešné 
guruy uctívá lid dodnes. 
Fascinuje mě třeba příběh 
jednoho politika, který – stále 
pod parou – lhal, podváděl, 
intrikoval, mamonil, ale dodnes 
je lidu médii a podržtašky, kteří si na 
jeho následovnictví založili živnost, 
dáván za vzor pravdy a lásky.  
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MimozemšťanéMimozemšťanéMimozemšťané
A ŠÍLENÝ SAMA ŠÍLENÝ SAMA ŠÍLENÝ SAM
Připravili jsme pro vás hitparádu těch nejobskurnějších kultů učení, které 
spatřily světlo světa, a navzdory své unikátnosti se minuly pozornosti většinové 
populace. Je mezi nimi překvapivě i jedna slavná korporace.   Text: Jan Petrák 

M už jménem Dwight York 
založil nuwaubianismus 
zje v ně bez jasného cíle, ne
boť učení a  principy hned 

několikrát změnil. Nejprve, v roce 1967, 
se soustředil pouze na muslimy černé 
pleti. Za necelých dvacet let opustil 
původní myšlenky i  učení a  z  musli
mů přesídlil na starověký Egypt a mi

mozemšťany. V  roce 1996 York vydal 
1800stránkový souhrn všech svých 
„učení“.

Pan York se domníval, že je Bohem, 
a jal se rozšiřovat svou „rasovou doktrí
nu“, kterou si vypůjčil z fi lozofi e severo
afrických Maurů (takže se opět vrátil 
oklikou k muslimům, ale blíž k Egyptu). 
Posléze dospěl k závěru, že tato určitá 

rasa představuje nadlidi, zatímco bě
loši jsou podle něj ďáblové – „vždy byli 
a vždy budou“. Se svou tlupou se tak za
řadil do seznamu nenávistných skupin.

Božský Dwight se ovšem nezastavil 
u  rasismu ani  Egypta, ale také přidal 
celou řadu dalších vzrušujících myšle
nek. Slavný vynálezce a vizionář Niko
la Tesla pocházel podle něj z  Venuše, 
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a  druh dinosaura Tyrannosaurus rex 
ve skutečnosti pochází též z nespecifi
kovaného místa ve vesmíru. Na Marsu 
údajně existuje základna, připravená 
na evakuaci pozemské elity, a  Londýn 
s New Yorkem spojuje tajné podzemní 
supermetro.

Pozor, tím ale zdaleka nekončíme! 
Nuwaubianismus nás obohatil o řádku 
dalších moudrostí. Lidé kdysi dávno 
měli srdce uprostřed, ale když do Země 
narazil meteor, srdce se vychýlilo do
leva, čímž lidé ztratili symetrii a  stali 
se z nich leváci… nebo praváci. Každý 
člověk má také na Zemi 7 svých klonů, 

ale všichni jsme byli vytvořeni na Mar
su. Nakonec nesmíme zapomenout tu 
nejlepší zprávu, s  jakou Dwight přišel, 
a totiž že Antikrist se narodil do rodiny 
Kennedyů, vychovával ho prezident Ri
chard Nixon společně s Ilumináty a nyní 
žije v Belgii. Asi v Bruselu…

Kult Dwighta Yorka ovšem skončil 
v roce 2005, když byl odsouzen na 135 
let vězení, a to za stovky případů sexu
álního obtěžování dětí. Tím „hnutí“ Nu
waubian Nation skončilo. Zaplaťpánbůh.

Raëlismus
Učení zvané raëlismus založil francouz
ský sportovní novinář Claude Vorilhon, 
kterého v  jeho 27 letech unesli mimo
zemšťané. Kdo taky jiný, že? O těch v té
matu sekt uslyšíte opravdu až podezřele 
hodně. Během svých následných ves
mírných dobrodružství se Claude setkal 
s Ježíšem, Buddhou, Konfuciem a všemi 
možnými proroky a mysliteli, na které 
si jen vzpomenete. Zřejmě si chtěl po
povídat s někým inteligentním. Ve sku
tečnosti se podle Claudea nejedná o lidi, 
ale o mimozemšťany, kteří nás jen přišli 
sem tam „zkontrolovat“. Tak na tom by 
ještě nebylo nic tak zvláštního, kdyby 
mezi ně nepočítal i svoji maličkost.

Když se Claude vrátil na Zem, roz
hodl se změnit si jméno na Raël a do 
zbytku života sdílet moudrosti, které 
se naučil ve vesmíru, nicméně většinu 
sil musel investovat do přesvědčování 
lidí, že se jeho vesmírná odysea skuteč
ně odehrála. A vesmíre, div se, učňů si 
našel habaděj.

Doktrína jest následující: lidstvo stvo
řila vesmírná superrasa zvaná Elohim. 
Ta nás podle všeho má navštívit už 
v  roce 2025 v  Jeruzalémě, ale nejprve 
jim musíme postavit ambasádu, do níž 
mohou přistát. Jedná se o skutečně je
dinečné stvoření, jež vzniklo ze splynu
tí devíti původních ras a mezi mužem 
a ženou takřka nelze poznat rozdíl. Tito 
mimozemšťané také levou zadní zmák
li války, chudobu a  další problémy, se 
kterými se zdržujeme posledních pár 
tisíc let na Zemi, přestože nám občas 
pošlou proroka na pomoc.

Raëlisté se ale krátce dočkali svě
tel reflektorů v roce 2002, kdy se jimi 
vlastněná biotechnologická společnost 
Clonaid proslavila prohlášením, že 
úspěšné naklonovala lidské dítě a na
zvala jej Eva (na otvíracím snímku 
vlevo,tedy údajně). Má prý jít jen o prv
ní krok a  přejí si naklonovat Hitlera, 
aby jej následně postavili před soud… 
Bože, proč raději nezůstal u komento
vání závodů formule 1.

Kult prince Philipa
Britský princ s dánskořeckými kořeny 
jménem Philip sice není králem, ale zou
fat si nemusí – má totiž svůj kult, jemuž 
se věnuje celý odlehlý ostrov v Pacifiku. 
Ostrovní národ Vanuatu spojil prince 
Philipa s bohy počasí a věří, že se jejich 
spasitel na ostrov vrátí.

V  květnu minulého roku se na ost
rov hnal tropický hurikán, a to v právě 
v době, kdy princ Philip, vévoda z Edin
gurghu a  též manžel britské královny 
Alžběty II., oznámil úmysl vzdát se ve
řejného života a  jít do důchodu (učinil 
tak 2. srpna téhož roku). Obyvatele 
vesnice Yaohnanen ale osud nepřelstí. 
Zjistili totiž, že mezi odchodem jejich 
vyvoleného prince a hurikánem dozajis
ta tkví nějaká spojitost.

Ostrovní hnutí ale nespojuje duchy 
počasí a britského prince je tak. Vzniklo 
již v 60. letech a obyvatelé ostrova věři
li, že se Philip narodil, aby naplnil jejich 
prastaré proroctví. „Syn dávného ducha 
hor jednoho dne nabude formy pobled
lého muže, jenž bude cestovat, ožení se 
s mocnou ženou a nakonec se na ostrov 
vrátí,“ říká proroctví. Když místní uzře
li Philipův portrét, prý hned věděli, že 
hledí na muže ze svých – zřejmě horo
rových – příběhů.

Klanový náčelník Jack Naiva, uzná
vaný válečník v  rámci této ostrovní 
kultury, pak měl v roce 1974 čest Phili
pa osobně přivítat. Ten dorazil na ost
rov a předal vesničanům svůj portrét, 
čímž vlastní kult jen posílil. „Viděl 
jsem ho stát na přídi lodi v  bílé uni
formě,“ popsal vzpomínku na setká
ní se synem ducha hor zmíněný Jack, 

Foto Profimedia
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„a hned jsem věděl, že je to ten pravý 
prorok.“

Odchod z  veřejného života v  srpnu 
minulého roku kult znovu oživil a po
sílil naděje místních, že se prorok ko
nečně chystá na ostrov vrátit. Místní už  
delší dobu udržují s Buckinghamským 
palácem pravidelnou korespondenci, 
a dokonce princi poslali dárek – tradič
ní palcát na zabíjení prasat. Ten se mu 
v Londýně jistě bude hodit.

Šestadevadesátiletý princ se revan
šoval fotografi í, na níž palcát drží – ta 
se nyní nachází ve svatyni, kterou stár
noucímu princi na ostrově postavili. 
Navzdory tomu ale stále nevíme da
tum, kdy se princ konečně dopraví na 
ostrov a zhostí se kariéry Boha. Nechce
me být špatnými proroky, ale v Anglii 
zatím tolik nepřesvědčil…

Soudruh Bala
Pokud spojování Ježíše s mimozemšťa
ny není zrovna váš šálek kávy, co takhle 
Ježíš spojený s  komunismem? V  70. 

letech, věřte tomu nebo ne, navzdory 
studené válce, existovala ve Velké Bri
tánii politická strana sympatizující se 
Sovětským svazem – Komunistická 
strana Velké Británie (CPGB). A  spolu 
s ní také různé skupiny, hlásící se pro 
změnu k Trockému jako alternativě sta
linistického socialismu, a dokonce i lidé 
ovlivnění maoismem a  jeho kulturní 
revolucí.

Někteří političtí radikálové byli ov
šem s  působením těchto stran nespo
kojeni a vzali celou záležitost do svých 
rukou. Přesněji řečeno muž jménem 
Aravindan Balakrishnan, bývalý člen 
marxistickoleninistické Komunistic
ké strany Anglie, což navzdory svému 
názvu byla strana maoistická a  hojně 
kritizována ostatními levicovými usku
peními za násilnosti.

Aravindan byl ze strany vyloučen 
a  rozhodl se založit institut, který 
všechny tyto krajně levicové strany 
sloučí v jeden polonáboženský superle
vicový spolek, jenž nese název Dělnický 

institut marxistickoleninistickomao 
cetungové školy myšlenek.

Toto hnutí bylo až ocelově věrné 
zejména maoismu (zřejmě proto, že 
oproti Marxovi, Leninovi, Stalinovi či 
Trockému byl Mao ještě naživu a  jeho 
kulturní revoluce v plném proudu), ač
koliv sami Číňané se od něj distancova
li. Balakrishnanova skupina operovala 
sektářsky a  oproti dalším politickým 
hnutím byla silně izolovaná. Zaklada
tel si říkal Soudruh Bala, přirovnával 
se k Ježíši Kristu, a jakožto božská by
tost řídil skupinu víceméně jako vlastní 
milici. Členové byli rychle odříznuti od 
svých rodin a pobízeni, aby se ve pro
spěch revolučního hnutí vzdali všech 
svých peněz. Ano, my jsme soudruzi 
a na práci jsou druzí…

Když Mao CeTung v  roce 1976 ze
mřel, hnutí in memoriam zřídilo pa
mátník a sobě samotnému nové ústředí 
v Brixtonu, části Londýna. Soudruh Bala 
provozoval také přednášky a promítání 
fi lmů a jeho hnutí samo sebe prezento

Díky, mistře! Francouzského sportovního 
novináře Claudea Vorilhona ve 27 letech 
unesli mimozemšťané. Při únosu získané 
moudrosti se rozhodl předat lidstvu.
Foto Profi media 
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valo jako legitimní sekci Čínské komu
nistické strany.

V roce 1978 ale bylo ústředí přepade
no policií a v reakci na to hnutí vyhlásilo 
„nový dlouhý pochod“. Začalo operovat 
z undergroundu, a to se vším všudy. Čle
nové se zcela odpojili od sítě a vlády, nic
méně policie relativně nedávno, v roce 
2013, našla jejich novou základnu. Bě
hem tohoto přepadení také osvobodila 
řadu žen, které zbytek hnutí držel jako 
otrokyně, některé z nich celá desetile
tí. O  tomto případu informoval server 
BBC. Tehdy byl již 73letý komunistický 
Ježíš pan Balakrishnan nadobro zatčen 
i  se svou manželkou. O  tom, zda ješ
tě někdy vstane z mrtvých, by se dalo 
s úspěchem pochybovat.

Co to říká? Walmart!
Walmart, bohatý a  oblíbený americký 
obchodní řetězec byl nařčen z řady věcí, 
ale věděli jste, že jej někteří považují za 
kult? Jakkoliv bláznivě to zní, leckteré 
kulty vlastní fi rmy různých velikostí 

a bohatství, aby samy sebe uživily, a ne
jedna zpověď naznačuje praktiky, které 
se s defi nicí kultu shodují, takže přinej
menším za zmínku to stojí.

Podle Michaela Bergdahla, bývalého 
„ředitele lidí“ z vrchního vedení Wal
martu (Director of People, jiné fi rmy 
to nazývají lidské zdroje), je nábor 

lidí do Walmartu totožný s  kultem 
v  oblasti vyžadované až fanatické 
oddanosti „walmartové rodině“ a  je
jím způsobům. To potvrzovala i  on
line „svědectví kariéry ve Walmartu“ 
(Walmart Careers Testimonials), tedy 
než se v  roce 2013 dočkala stažení. 
Výroky některých zaměstnanců byly 
až mrazivé. Tak třeba: „Walmart je 

můj život. Když o  tom přemýšlím, je 
úžasné, kolik aspektů mého života se 
dotýká a nakolik je zlepšil.“ Sektářský 
dojem ještě zesiluje popěvek, který 
se údajně provozuje denně podobnou 
formou, jakou pokřikují roztleskávač
ky u sportovních zápasů: „Dejte mi W! 
Dejte mi A! Dejte mi L! Dejte mi M, 

dejte mi A, dejte mi R, dejte mi T! Co 
to říká? Walmart! Kdo je číslo 1? Zá
kazník, vždycky!“

Není to žádná náhoda. V  50. letech 
minulého století vznikal kult osobnosti 
okolo zakladatele a úspěšného obchod
níka Sama Waltona, o  němž se uvnitř 
podniku vždy referuje jako o  „panu 
Samovi“. Ten na počátku navrhl vnitř
ní kulturu Walmartu, jakýsi morální 
kodex, který zahrnoval hodnoty jako 
sebezdokonalování, poslušnost, tvrdá 
práce a tak dále. Přestože pan Sam ze
mřel v roce 1992, jeho „duch“ je v řetěz
cích stále přítomen, asi jako Kim Irsen 
v Severní Koreji, neboť se zaměstnanci 
údajně učí si říkat „Co by udělal Sam?“, 
když se ocitnou v nesnázích.

Sektářskou stranu úspěšné společ
nosti popisuje i Curtis DeBerg, profesor 
z Kalifornské státní univerzity, jenž na
psal nejenom o vnitřním, ale i o vnějším 
vlivu kultury Walmartu celou knihu. 
Nařkl společnost z  indoktrinace vyso
koškolských studentů svou vlastní ide
ologií a ponoukáním těchto lidí, aby se 
vtěsnávali do klíčových manažerských 
pozic. DeBerg tuto ideologii sám ozna
čuje jako „služebnické vedení“, tedy ma
nipulaci s řadovým pracovníkem tako
vým způsobem, aby si připadal jako část 
rodiny a  byl fi rmě fanaticky oddaný, 
zatímco lidé na vrcholu fi rmy shrábnou 
skutečné plody jejich práce. Nu, když už 
proroci a Bohové nefrčí, tak proč neu
ctívat třeba svého zaměstnavatele? 

Když se Claude vrátil na Zem, rozhodl se změnit si jméno 
na Raël a do zbytku života sdílet moudrosti, které se 
naučil ve vesmíru při setkání s Ježíšem a Buddhou...

Soudruh Bala to se svým marxisticko-
leninistickým institutem zasvěceným 
myšlenkám Mao Ce-tunga jistě myslel 
dobře, ale skončil ve vězení.   Foto Profi media
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PENĚZI I DUŠÍ
Jaká je nejnebezpečnější sekta současnosti? Scientologická církev 
má dokonce svoji vlastní tajnou službu. Založil ji člen amerického 

námořnictva a postavil z ní továrnu na peníze.   Text: Jan Běhůnek

Foto Archiv
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K niha  Troublemaker: Survi-
ving Hollywood and Scientolo-
gy  (český význam Potížistka: 
Přežila Hollywood i scientologii), 

která se na podzim 2015 objevila v USA, 
vzbudila mezinárodní pozornost. Nejen 
proto, že je to autobiografi e herečky 
Leah Remini, ale proto, že se v  knize 
doslova píše, že jen stěží přežila své člen
ství ve Scientologické církvi. Ve čtrnácti 
letech se církvi upsala zhruba na miliar
du let…

Pětačtyřicetiletá odpadlice ve své kni
ze popisuje mimo jiné overboarding, 

což je trest, který sciento
logie údajně 

používá. Mladistvou  Leah  jeden dobrý 
scientologický muž odvezl na otevřené 
moře a  tam ji vyhodil z  lodi. Nakonec 
k lodi doplavala, byla však hluboce otře
sená a ponížená.

Také další bývalí členové, nebo dokon
ce bývalí šéfové Scientologické církve 
hovoří o podobných praktikách, které 
pohrdají lidmi. Odpadlíci a  kritici sci
entologie se nepřetržitým sledováním, 
odposlechy, zastrašováním, ekonomic
kým útlakem nebo vydíráním dostávají 
pod ohromný psychický tlak. Na tako
vé záležitosti má scientologie dokonce 
vlastní tajnou službu OSA (Offi  ce of 
Special Aff airs – kancelář pro speciál
ní záležitosti) s  pobočkami na celém 

světě. Podle bývalých šéfů 
činil rozpočet 

této organizace na odposlechy, právní 
služby, tajné operace, soukromé de
tektivy a další činnosti 100 000 dolarů 
týdně. Jsou tohle metody, které zachrá
ní lidstvo před úpadkem, jak se někdy 
snaží zastánci této sekty tvrdit?

Kniha zcela reviduje diskusi o  sci
entologii, která se považuje a  vydává 
za církev. Jakákoliv církev je totiž v USA 
osvobozená od daní. V  některých ze
mích funguje zcela legálně, jinde kvů
li tvorbě zisku za předražené kurzy 
není uznána za církev. Například v Ně
mecku ji sleduje  Bundesamt für Ver
fassungsschutz – spolková zpravodaj
ská služba pro ochranu ústavy.

V České republice fungují scientolo
gové jako nezisková organizace. Zis
ková je ale dost, neboť členové musejí 
tvrdě platit. Spojené státy, respektive 

vlivní scientologové a  celebrity 
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prostřednictvím amerického minister
stva zahraničí vytvářejí menší či větší 
tlak na americké ambasády a ambasá
dy v  zahraničí vyvíjejí tlak na různé 
země, aby se vytvořilo příznivé klima 
a klid k šíření scientologie. Někdy jde 
prý vydírání ohledně scientologie tak 
daleko, že USA různým zemím hrozí 
zavedením vízové povinnosti. Existu
je celá řada amerických politiků, kteří 
scientologii brání a  vyvíjejí silný ná
tlak, například Hillary Clintonová nebo 
Madeleine Albrightová.  V  obou přípa
dech jde o naprosto ukázkový příklad 
pozvedávání duchovní úrovně lidstva, 
stačí se na obě dámy podívat… Ale ko
nec ironie.

Počet členů se na celém světě odha
duje asi na 150 000 lidí. Přesná čísla 
se ale dají jen těžko určit. Co se však 
dá z  nejrůznějších výpovědí, informa
cí a  zkušeností s  touto náboženskou 
organizaci odhadnout dosti přesně, je 
fakt, že jde o  jednu z nejnebezpečněj
ších sekt současnosti. Scientologové 
jsou totiž nejnebezpečnější v  tom, že 

vám na začátku na rozdíl od ostatních 
podobných uskupení opravdu pomo
hou. Pomocí svých metod dokážou od
halit příčinu vašeho problému a vy po
cítíte změnu k  lepšímu. Scientologové 
jdou totiž do hloubky a spousta jejich 
jednotlivých tezí, na rozdíl od celkové
ho záměru, je pravdivých.

Jenže tady se skrývá zároveň největší 
past – jakmile jim uvěříte, zabředáváte 
stále hlouběji a ztrácíte svobodu i pe
níze. Pěkně krok za krokem. Začnou 
vám cpát své knihy a kurzy a jste v háji. 
Navíc se o vás dozvědí příliš mnoho in
timních informací, takže je o  to těžší 
vystoupit. Pokud vás tedy začnou lana
řit a cílit na vaše slabá místa, nebo vás 

k nim bude chtít přivést známý, utečte, 
dokud je čas.

Následujících 10  vybraných bodů 
ukazuje, co ze scientologie dělá skuteč
nou a nebezpečnou sektu.

1) Zakladatel scientologie Lafayette 
Ron Hubbard  během druhé světové 

války pracoval v  tajné službě ame
rického námořnictva. Známý je však 
jako spisovatel scifi  a  jeho knihy 
sekta považuje za posvátné. Lafayet
te Ron Hubbard během své literární 
kariéry napsal neuvěřitelných 1084 
knih.

Většina z nich jsou romány, v nichž 
hrají roli mimozemšťané. Díky této 

Odpadlíci od scientologie se sledováním, odposlechy, 
zastrašováním nebo vydíráním dostávají pod ohromný 
tlak. Církev na to má dokonce svou tajnou službu.

Šéf scientologické církve David 
Miscavige řeční v budově s názvem 
Super Power za 145 milionů dolarů, 
která stojí v St. Petersburgu na Floridě. 
Na protější straně: Grafoman, zakladatel 
a vrchní manipulátor scientologické církve 
L. Ron Hubbard.   Foto Profi media
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neuvěřitelné produktivitě drží autor 
s nejvíce publikovanými knihami svě
tový rekord. Jen s obsahem je to slabší.

2) K základnímu vybavení patří malá 
krabička. Ve scientologii se neodehrá
vá nic bez EMetru, což je malý přístroj 
se dvěma elektrodami s kabely. Tímto 
způsobem zaměstnanci sekty mohou 
měřit psychickou pohodu testované 
osoby, která odpovídá na různé otázky. 
Pro nováčky je test zdarma, přesto vás 
může přijít draho. Vědecká hodnota je 
nula. Kdo později, již jako scientolog, 
podstoupí přezkoušení na přístroji, za
platí za to hodně peněz. Kritici o  pří
stroji hovoří jako o velmi jednoduchém 
detektoru lži, proto mohou výsledky 
testu překvapit a vzbudit zájem.

3) Členové musí odhalit, jak často 
mají sex. Scientologie je velmi zvědavá 
a sahá až do soukromí a intimního ži
vota svých členů. Není divu. Každý, kdo 

organizaci dává veškeré informace, je 
vydíratelný a těžko ji může opustit. Čle
nové musejí odhalit, jak často a s kým 
mají sex. Pokud mají například jinou se
xuální orientaci a nechtějí, aby to vědělo 
okolí, scientologové mají na poslušnost 
takového člena silnou páku. Ze zná
mých lidí se spekuluje například o ho
mosexualitě hollywoodské hvězdy mezi 
scientology – Johna Travolty.

4) Kdo není poslušný, jde na převýcho-
vu. Scientologický systém zachází velmi 
tvrdě se členy, kteří podle mínění orga
nizace nejsou dost věrní nebo poslušní. 
Jedna odpadlice informovala o  převý
chovném táboru Rehabilitation Project 
Force (RPF), kde měli jako vězni pra
covat 30 hodin v kuse, jíst zbytky jídla 
a spát na špinavých matracích.

5) Dobří a špatní lidé. Doktrína sekty 
je založena na hierarchickém systému, 
který vymyslel sám zakladatel L. Ron 

Hubbard. Lidé jsou totiž posedlí dušemi 
zavražděných členů kosmické hlídky, 
kterým se říká Thetanové. Člověk se od 
nich může osvobodit jen prostřednic
tvím náboženských aktivit a vystoupat 
do zcela vyčištěného stavu – Operují
cího Thetana. Ostatně na čištění všeho 
možného si byznys založilo mnoho eso
terických skupin, prostřednictvím nej
různějších metod. Takže pozor na jejich 
„tetanovku“, mohla by být vaše poslední.

6) Lži o zakladatelovi. Ron Hubbard žil 
od roku 1911 do roku 1986. Nábožen
ský zakladatel je v  rámci společenství 
považován za vyčištěnou lidskou by
tost Operující Thetan. V reálném životě 
však nebyl příliš čistý a  dobrý, jak už 
to u podobných strážců morálky bývá. 
Když ho chtěla opustit jeho druhá žena, 
údajně unesl jejich dceru a  předstíral 
její smrt. Gerry Armstrong, který měl 
sepsat Hubbardovu biografii, zjistil, že 
většina údajů v  jeho životě je vylhaná. 
Scientologii následně opustil a sekta ho 
již 30 let nepřetržitě pronásleduje.

7) Organizace přitahuje mnoho ce-
lebrit.  Bohaté a  slavné lidi ve svých 
řadách vidí ráda každá sekta či orga
nizace. Vytvářejí pozitivní obraz a jsou 
výborným marketingovým nástrojem 
pro příliv dalších členů. A taky mají pe
níze. Herec Tom Cruise je nejvýznam
nějším členem scientologie a  stejně 
jako Hubbard je Operující Thetan. Lze 
důvodně pochybovat, zda by se kvalifi
koval na Thetana, kdyby byl chudý. Pa
tří k nim také geniální muzikant Beck 
nebo herec John Travolta, který je stále 
ještě členem scientologie, i když se sna
žil odejít již v roce 2009.

Tajná služba scientologů OSF sbírá 
informace úplně na všechny: členy sci
entologie, kritiky i  odpadlíky. Nemá 
to tak těžké, když na sebe hned zpo
čátku skoro všechno řeknou. V  sektě 
je ale mnoho dalších celebrit: Nicole 
Kidmanová, Kirstie Alleyová (herečce 
pomohl zbavit se závislosti na kokai
nu scientologický program nazvaný 
Narconon; Alleyová církvi v roce 2007 
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darovala 5 milionů dolarů) či Priscilla 
Presleyová. V České republice se ke sci
entologii hlásí například zpěvačka Ga
briela Gunčíková a její partner, rap per 
Revolta. Vlastním jménem Marek Ka
leta ve svých dřívějších hudebních kli
pech odhaluje a pranýřuje pavučiny or
ganizací, které ovládají svět a zotročují 
lidi, sám se však k jedné takové přidal.

Na Slovensku se mluvilo o propojení 
scientologů s  prezidentem Andrejem 
Kiskou, ten to ale odmítá a v roce 2014 
podal trestní oznámení na premiéra 
Roberta Fica, jenž s informací přišel. Po
licie trestní oznámení na Fica odmítla.

8) Vždy připraven na konec svě-
ta. Ústřední součástí scientologické víry 
je přesvědčení, že svět je bezprostředně 
před svým koncem. To má scientologie 
společné s mnoha jinými kulturami, ví
rami a sektami, ale nikdo to nebere tak 
vážně jako scientologové. V blízkosti Los 
Angeles organizace postavila atomový 
bunkr, kam se členové v případě konce 
světa mají schovat. Pro záchranu lidstva 

ale mohou scientologové porušovat zá
kony, krást, lhát i uplácet…

9) Pracovní tábory pro děti. Australské 
sdělovací prostředky v roce 2012 infor
movaly o pracovních táborech pro děti, 
jež provozuje scientologie. Děti byly dr
ženy v zajetí odříznuté od vnějšího světa 
bez televize, rádia, novin, internetu, te

lefonu, fi lmů a ke čtení měly chudinky 
k dispozici pouze scientologické knihy.

Život dětí a  mladistvých probíhal 
v tvrdém vojenském režimu v černých 
uniformách. Pracovní směny v komerč
ní kuchyni trvaly 14 hodin denně po 
celý týden za účelem úplné indoktrina
ce. O otroctví a hrozivých podmínkách 

hovoří i další bývalí členové církve. Inu, 
proutek se musí ohýbat, dokud je mladý.

10)  Továrna na peníze. Vstup do sciento
logie je nekomplikovaný a zdarma. Pak je 
to ale drahé. Za kurzy a zkoušky platí čle
nové nemalé peníze, někteří propadnou 
do vysokých dluhů. Kdo se chce dostat 
v  hierarchii výš, nemusí být nutně čistý 

a morální, ale především movitý. Studium 
této náboženské vědy, kdy se stanete ne
smrtelnou duchovní bytostí Th etan, stojí 
„pouhých“ 270 000 eur (7 milionů korun). 
Scientologie podle bývalých vysoce posta
vených členů disponuje částkou až 1 mili
ardy dolarů, což je dost peněz na uplácení 
politiků, úředníků, soudců i médií… 

Kdo se chce dostat v hierarchii výš, nemusí být čistý 
a morální, ale movitý. Abyste se stali nesmrtelnou 
duchovní bytostí Th etan, musíte zaplatit cca 270 000 eur.

Rád bych vás, přátelé, opustil, ale nemohu. 
Scientologická tajná služba zná i moje malá 
tajemství... John Travolta chtěl z církve 
odejít už v roce 2009, ale stále setrvává. 
A platí...   Foto Profi media
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Z bláta do louže?
Politolog Daniel Solis si tentokrát bere ve své pravidelné rubrice na mušku 

venezuelu, která se chce skrze digitální kryptoměny Petro a PetroGold 
vymanit ze sevření kosmopolitního velkokapitálu a mezinárodní izolace.

Na celkem nedávné, takřka 
přívalové vlně kryptoměny 
typu Bitcoin se ku obecnému 
podivu svezl mediální otlou

kánek mezi zeměmi, ale zároveň rebel 
a  symbol odporu ke  staronovému im
periálnímu světovému pořádku. Není to 
nikdo jiný než Venezuela, moderní Spar
takus mezi národy. Vzepřela se neoko
lonialistickému diktátu nadnárodních 
korporací ovládaných kosmopolitními 
elitami, věrna odkazu Simona Bolívara, 
osvoboditele rozsáhlých koloniálních 
území Jižní Ameriky od španělské nad
vlády.

Nicméně boj proti novodobé koloniál
ní politice Britského impéria podle tra
dice Indirect Rule, nepřímé vlády, přišel 
Venezuelu draho. Takzvané mezinárod
ní společenství na ni uvalilo rozsáhlé 
hospodářské sankce. Venezuela si totiž 
neposlušnost vůči Impériu dovolit ne
smí. A to především proto, že disponuje 
největším nalezištěm ropy na světě (od
hadované rezervy jsou 300 900 000 000 
barelů), v čele zástupu ropných velmocí, 
jako jsou Saúdská Arábie, Kanada, Írán, 
Irák či Kuvajt (sestupně dle velikosti 
rezerv). Svět již viděl i mnohem menší 
rezervoáry ropy padnout pod botou vo
jáků Impéria.

Hospodářská válka zuří v plné 
síle již delší dobu (a nemusí sahat 
až do doby z cesty odstraněné
ho předchozího prezidenta 
Huga Cháveze). Během psaní 
těchto řádek navrhují Spoje
né státy americké spolu 
s Evropskou unií uvalit 
na Venezuelu embar
go na prodej ropy, 
což by mělo reálně 
katastrofi cké důsled
ky s  vyústěním jak 

jinak než v občanské válce. Jak nám do
statečně jasně dokazuje historie, v těch
to disciplínách jsou imperiální agenti 
mistry. Dalším důsledkem takového 
embarga by bylo přenechání Venezuely 
další, již nyní relativně pokročilé spolu
práci s  konkurenty Impéria – Ruskou 
federací a Čínou. Což by pro svobodo
myslnou a svébytnou Venezuelu Simo
na Bolívara mohlo představovat jisté 
šlápnutí z bláta do louže.

Nicolas Maduro, současný prezident 
Venezuely, se ale zjevně pokusil ještě 
o  třetí cestu. Vydal se cestou techno
logickou, ve které již nemusí být zapo
třebí všudypřítomného amerického 
petrodolaru, měny, vykonstruované 
a kontrolované mocnými bankéřskými 
rody, ať už pro blaho jejich, nebo blaho 
jejich pánů – Welfů (Guelphs). Welfové 
budiž v  tomto kontextu zmíněni zá
měrně; pro ilustraci shora uvedeného 
poslouží dopis, známý coby Zpráva 
plukovníka Edwarda Mandella House 
(1858–1938), obyvatele Bílého domu bě
hem prezidentství Woodrowa Wilsona 
(1856–1924), uvedený v denním zázna
mu Kongresu Spojených států dne  11. 
října 1939 poslancem za stát Montana 
Jacobem Th orkelsonem.

Autor dopisu z  roku 1919, adre
sovaného tehdejšímu premiérovi 

Davidu LloydGeorgeovi (1863–
1945), kterým byl pravděpo
dobně šéf britské kanceláře 

válečné propagandy Lord 
Northcliff e, navrhuje po 

znovuzačlenění Spoje
ných států amerických 
pod britskou Korunu 
přejmenovat Chicago 
na Guelf. Mezi pro
minentní členy domu 
Welfů patřila napří

klad královna Viktoria (1819–1901), 
která vládla Britskému impériu za jeho 
největšího rozmachu.

Třetí cesta prezidenta Venezuely, 
která ji má vyvést ze sevření kosmo
politního velkokapitálu a  mezinárodní 
izolace, a otevřít tak dveře k nezávislé
mu mezinárodnímu obchodu a národní 
svébytnosti, vede přes digitální kryp
toměny Petro a PetroGold, jež Venzue
la v  současné době postupně uvádí do 
oběhu.

Vláda v Caracasu vydává k letošnímu 
19. březnu 38,4 z celkem 100 milionů Pe
tros (PTR). Již nyní se hovoří o prodejích 
v objemech za miliardy USD. Dosavadní 
poptávka je strukturovaná takto: 36 % 
USD, 15 % €, 18 % Ethereum a 31 % Bit
coin.

Od 20. března, po skončení předpro
deje, je kryptoměna nabízena obecně, 
kdy bude rozprodáno 44 milionů Petro. 
Zbývajících  17,6 milionu si ponechává 
venezuelská vláda. Cena měny byla sta
novena na 60 USD, coby referenční cena 
jednoho barelu ropy. Tímto se stává Ve
nezuela první zemí na světě, která ofi 
ciálně vydává vlastní kryptoměnu, kry
tou nerostným bohatstvím, konkrétně 
ropou.

Do té doby vše vypadá epochálně. 
Průlom sevření rothschildovského fi 
nančního kartelu, svobodná kybereko
nomika, lepší zítřky a svět žijící v míru 
a bratrství na věčné časy, amen.

Jenže celá tato krásná idylka zapo
míná na skutečnost, že zmíněný kartel 
má monopol mimo jiné i  na techno
logie a  technologické infrastruktury, 
na kterých je jakákoliv kryptoměna 
závislá, stejně jako její pohyb. Nastává 
tedy doba, ve které výraz Cyber Warfa
re (kybernetická válka) dostává nový 
rozměr?
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NA KONCI 
SVĚTA
Cestovatel a spolupracovník Šifry Jiří Kalát dorazil až 
tam, kde nikdo není – na mys Finisterre na západě 
Španělska. Prodloužil si sem svoji Svatojakubskou 
pouť, na niž jako jeden z mála vyrazil v zimě. Protože 
nic netransformuje člověka lépe než samota a čas.   
Text a foto: Jiří Kalát

Svatojakubská cesta, tzv. francouzská varianta, 
od hranice Francie a Španělska do Santiaga de 
Compostela meří kolem 800 kilometrů.     
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Poutní cesta do Santiaga de 
Compostela, to je „mainstrea-
mová pruda“, řekne mnoho lidí 
a  mají vlastně trochu pravdu. 

Vloni se na cestu do města, kde spočí-
vají ostatky svatého Jakuba Staršího, 
vydalo 301 036 lidí. Kolem 50 % z nich 
pouť šlape v  letních měsících, v  zimě 
však nechodí skoro nikdo. Prázdné pě-
šiny, kostely i albergue (ubytovny) tak 
nabízejí prostor k rozjímání a „poutní“ 
atmosféra je mnohem hmatatelnější 
než ve zbylých částech roku. V  lednu 
2017 vyšlo z  různých míst v  Evropě 
1355 poutníků, tedy 0,45 % z celoroční-
ho počtu, v lednu roku 2018 zase 1628. 
Já byl v obou případech jedním z nich.

Hned zpočátku je nutné říci, že ne 
všichni volí „celou“ trasu. Značná část 
jde pouze posledních 100 kilometrů. To 
je minimum, které se počítá za splně-
ní Svatojakubské cesty neboli Camina 
(pro cyklisty je to 200 km). Na druhou 
část mé cesty ze španělské Astorgy vy-
razilo v lednu 21 poutníků.

Každý Camino prožívá i  vnímá ji-
nak, některá pravidla ale zůstávají. 
Sedm dní. Přesně tak dlouho mi trvalo 
znovu se pohroužit do poutnické nála-
dy. Bylo zvláštní jít cestou do Santiaga, 
pozorovat známé značky, sledovat po-
svátná místa a přitom vzadu v mozku 
cítit, že je něco v nepořádku. Jako bych 
nebyl ve Španělsku, ale doma v  po-
steli a  to všechno se mi jenom zdálo. 
S hrůzou jsem očekával probuzení. To 
ale stále nepřicházelo, až po několika 
dnech tvrdé chůze v  dešti pocit ode-
zněl a  já konečně  znovu prožíval své 
Camino. Je to podobné, jako by se člo-
věk vrátil do míst, kam patří, kde má 
svůj prostor a vše má svůj smysl. Jako 
horký čaj s  rumem se hřejivý pocit 
rozlil po celém těle a na chvíli se v něm 
usídlil.

Víte, ujít 100 kilometrů není vlastně 
žádná věda, je to asi 33,3 kilometru den-
ně. Tedy v případě, že byste chtěli získat 
„jen“ certifi kát, zvládnout se to dá za 
prodloužený víkend. Je to ale ONO? Je 
tohle TA pouť? Podle mě rozhodně ne.

Samota a  čas transformují poutní-
ka na cestě, dávají mu možnost nahléd-
nout do vlastního nitra i prohlédnout 
si okolní svět. To všechno bez rušivých 
elementů, televizí, facebooků, reklamy, 
ale i přátel nebo lidí ze svého okolí. Ni-
kdo nemusí být přímo poustevník, ale 
i to několikahodinové omezení, vypnu-
tí se a bytí off -line má úžasné následky.    

„Pokud jste si chtěl užít sluníčko, 
měl jste přijet před rokem,“ s  úsmě-
vem mi pověděla prodavačka v malém 
krámku v městečku Sarria. Měla prav-
du, před rokem opravdu svítilo. Letos 
mě čekala zkušenost úplně jiná. Zatím-
co během první části pouti v roce 2017 
slunko svítilo prakticky neustále, o rok 
později nastal jeden jediný den, kdy 
alespoň část dne nepršelo. Na druhou 
stranu ani příliš nesněžilo a nemrzlo.

Pořád padá voda
Déšť dokáže udělat cestu ještě de-
presivnější a  osamělejší, než už sama 
o sobě může být. Krajina za Astorgou 
se strmě zvedá až k  místu s  názvem 
Cruz de Ferro (Železný kříž), kde pout-
ník odkládá své hříchy, a  jenž se na-
chází jen kousek pod vrcholem kopce 
Alto de Majón (1507 m n. m.). Výhledy 

mohou být opravdu úchvatné, v letoš-
ním dešti, vlhku a  v  mlze člověk ale 
stěží viděl na víc než na padesát metrů. 
Kapky deště bušily do kapuce, chlad se 
vkrádal do kostí a monotónnost cesty 
začínala být k nevydržení.

V tu chvíli pro mne ale teprve začínal 
očistný proces. Ta jednotvárnost je pro 
mozek opravdovou výzvou. Zatímco 
tělu stačí dělat krok za krokem, šedá 
kůra potřebuje zpracovávat nějaké 
podněty. Když je nemá, buňky začínají 
vymetat temné kouty mysli a na svět-
lo se dostávají vzpomínky, myšlenky 
a pocity, které chceme mít raději uscho-

vané. S nimi je ale třeba se ve chvílích 
nudy vypořádat. V  ten okamžik se 
většinou objevuje ten pravý důvod, jenž 
vyhnal poutníka na cestu do Santiaga 
de Compostela. Někdy o něm člověk ví, 
jindy se dlouho ukrýval i před ním sa-
motným. Dříve či později se ale vynoří.

I s lidmi sám  
Lidská přítomnost se nalézt dá. Větši-
nou se ve větších městech sejde vícero 
poutníků. I když je pravda, že vyjma 
Santiaga jsem nikdy nebyl v albergue 
s více než 10 lidmi. V menších vesnič-
kách je to ale jiné, zde někdy nemusí 
být ani hospitaliero, tedy člověk, člo-
věk, který se stará o chod albergue.

Například klášter Samos je úžasným 
příkladem takového prostředí. Když se 
přede mnou tato monumentální stav-
ba po celodenním pochodu vyjevila, 

Kapky deště bušily do kapuce, chlad se vkrádal do kostí 
a monotónnost cesty začínala být k nevydržení. 
V tu chvíli pro mne ale teprve začínal očistný proces.

rePortÁŽ
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byl jsem ohromen a nadšen. A zděšen. 
Velká vrata s označením „A“ vypadala 
zavřená. Hned vedle nich je ale taková 
miniaturní benzinová stanice. Vlastně 
jenom jeden stojan a budka pro dva lidi. 
Z  ní vyšel muž v  montérkách, ukázal 
mi, jak zatlačit na dveře, aby se otevřely, 
a uvedl mě do velké místnosti.

 Zde vedle sebe stály palandy, prázdné 
a bez známky života. Jen v rohu se krčila 
jedna jihokorejská poutnice. Bohužel ne
uměla anglicky, konverzace tak nepro
bíhala zrovna plynule a po chvíli ustala.

Ubytovna nebyla vybavena kamny ani 
jiným topením a skrze vrata protahova
la zima. Na druhou stranu ve sprchách 
tekla horká voda a v restauraci naproti 
podávali skvělé jídlo. Spali jsme v kláš
teře dva. Byla to zvláštně chladná noc, 
a  to jak fyzicky, tak i  duševně, chvíle, 
kdy poutník lituje, že tam nemá někoho, 
s kým by tento chlad sdílel.

„Normálně si často musím nechat 
rozsvíceno, jinak bych asi neusnul,“ 
vyprávěl Jorge o  jedné z  nocí, kdy byl 
nucen sám spát v obrovském albergue. 
Já se začal smát, jelikož mi v  tu chvíli 
spadl obrovský kámen ze srdce. Nebyl 
jsem totiž sám, kdo se cítil jako „zba
bělec“. Jelikož samota byla mojí volbou, 
strávil jsem několik nocí na ubytovnách 
úplně sám. Představa asketické cesty 
bývá super, ale realita je mnohdy trošku 

jiná. Většina albergue jsou vlastně velké 
místnosti, kde vedle sebe v řadách stojí 
dvoupatrové postele a  hlavní dveře se 
většinou nedají zavřít. Místo pro horor 
jako dělané.

S  trochu pocuchaným svědomím 
jsem proto vždy nechal rozsvíceno as
poň jedno světlo. Nebylo před kým si 
hrát na hrdinu, a kdyby bylo, nebylo by 
to třeba. Ale i to je Camino, na něm si 
člověk lhát nemůže a hlavně ani nemusí.

Santiago de Compostela, město, o kte
rém člověk sní 800 kilometrů. Když 
se přede mnou poprvé ukázaly věže 
katedrály, kde spočívají ostatky Jakuba 
Staršího, srdce jen poskočilo a já se ne
mohl dočkat, až budu stát před ní. To mi 
ještě chybělo posledních pět kilometrů 
do cíle.

Kolotočoví poutníci
Čím více se blížil konec mé cesty, tím 
silněji se mě zmocňoval divný pocit. 
Chtěl jsem se otočit a  jít zpátky. „Do 

Santiaga poutník poprvé přijde jenom 
jednou,“ zní jedno z caminovských mou
der. A mně se opravdu nechtělo. Nevěděl 
jsem, jaké to bude, a ptal se sám sebe, 
zda jsem vlastně hoden dojít až sem. 
Bylo mi také jasné, že tady cesta vlast
ně končí a pak už to bude jen pár kroků 
domů.

Ulicemi města proudily davy lidí. 
Nebyli to místní, ale turisté. Čím blíže 
centru, tím více suvenýrů. Jako by mi 

někdo uštědřil malou facku. Až tady mi 
dochází, že Santiago je vlastně jedno 
z  nejturističtějších míst ve Španělsku. 
Teď nemyslím jen pro poutníky, ale pro 
turisty obecně. Najednou se kolem mí
hali (spíše ploužili) lidé s mušlí na trič
ku, na čepici, šátku, botách, a  možná 
dokonce i na toaletním papíru. V ruce 
měli hůl s tykví na vodu, a přitom neušli 
ani kilometr. Kupovali si vzpomínkové 
předměty z Camina bez toho, aby zvedli 
zadek z gauče či spíše sedačky auta. Bylo 
mi z toho najednou špatně. Tak neměl 

„Byly to štěnice, dvacet kousanců a moje alergie.“ Jen 
takhle ve zkratce mi vysvětlila svůj příběh kolegyně pout-
nice Lenka. Smůla se na ni vyloženě lepila.
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vypadat ten svět, za kterým vedlo mé 
putování.

Před katedrálou stojí několik 
turistických skupin. Jen další dva lidi 
s bágly pod sebou sedí na kraji náměs
tí a  tiše si povídají. Kolemjdoucí páni 
a paní ve slušivém oblečení na ně hledí 
s jakousi nevolí a opovržením.

Zhroucený sen
V  „poutnické“ kanceláři mi dali můj 
glejt a mohl jsem jít. Kdybych si připlatil 
pár eur, mohl bych dostat další. Netu
ším proč a vlastně ani nevím, k čemu 
mi je ten první. Paní v kanceláři mě na
směrovaly na otevřený albergue, čímž si 
vysloužily moji vděčnost. Ubytovna sice 
nefungovala jako albergue v  pravém 
slova smyslu, byl to spíše „young hostel“, 
ale to nevadilo, i tam se našlo pár pout
níků.

Santiago je zvláštním místem; pro 
člověka, který na své pouti hledá dušev
ní očistu a hlubší smysl, navenek může 
působit prázdně. Když se ale člověk po

Během cesty na poutníka čeká mnoho 
památek (nahoře most Ponte Maceira), nád-
herných rán v krásné krajině Galicie (vpravo 
nahoře) i dlouhý rovných cest, jako stvořených 
k přemýšlení (vpravo dole). Nezabloudí, cesta 
je velmi dobře značena (vpravo uprostřed). 
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noří do jeho uliček, může zde najít, co 
hledá. Večerní mše v katedrále pak tou
hu po duchovnu uspokojí, alespoň pro 
ty, co mluví španělsky či latinsky. Santi
ago stálo za návštěvu, ale bylo mi jasné, 
že musím jít ještě o kousek dál. A to až 
na konec světa.

 „Byly to štěnice, dvacet kousanců 
a moje alergie.“ Jen takhle ve zkratce mi 
vysvětlila svůj příběh kolegyně poutni
ce Lenka (jméno jsem úmyslně změnil). 
Už od začátku své cesty ji zužovaly vše
možné útrapy, mám i tendenci říci, že se 
na ni přímo lepily. Začalo to rozchodem 
s přítelem a skončilo v nemocnici.

„Tady na Caminu se neděje nic bez
důvodně!“ Slovní spojení používané ve 
chvílích, kdy se něco nedaří. Berlička, 
která nám má pomoci překonat krize 
i nepohodlí. Někdy ale ani to nestačí.

Poprvé jsme se potkali můj (a vlastně 
i její) letošní první den v Astorze. Přijela 
pozdě, a tak jen zapadla a usnula. Ranní 
loučení klasickým „Buen Camino!“ toho 
o člověku moc neřekne. O pár dní poz
ději přijela (opět pozdě) s několika pout
níky do albergue v Ponferradě, naštvaná 
a rozčarovaná. Její souputníci ji přiměli 
vzít si taxíka, jelikož špatně naplánovali 
cestu a v místě, kam došli, nebylo kde 
spát. Usmál jsem se na ni s pochopením; 
nechtěla je opustit, a já tak ráno pokra
čoval dál sám.

Naše další setkání se uskutečnilo 
v Santiagu, kde už byla zcela odevzdaná 
a smutná. Jako do jediné se do ní pus
tily štěnice. Tyhle potvůrky bývají občas 
v  ubytovnách problém, přestože spíš 
v létě než v zimě. Jakmile se do někoho 
dají, čeká ho dlouhá očistná procedura, 
jelikož jejich vajíčka mohou být kdekoliv 
a chvíli trvá, než nově narozené štěnice 
začnou kousat. Pokud se k tomu přidá 

alergická reakce, není to rozhodně pří
jemný zážitek.

Lenka už tohle měla za sebou. Z ne
mocnice ji pustili se zásobou prášků, 
věci si nechala vyčistit ve specializované 
čistírně, kousance se zacelovaly, ale ná
lada se nevracela. Vlastně byla zrovna 
v procesu koupě zpáteční letenky. „Nej
sem žádný poutník, pořád se vozím,“ 
vysvětlovala ostatním svoji negativní 
náladu z toho, co se kolem ní děje. Hod
ně ji to vzalo.

„Tak to dojdi ještě aspoň do Muxie,“ 
zněl jeden z návrhů a  chytil se. Lenka 
přijala moji nabídku a druhý den ráno 
jsme vyrazili. Nálada se jí výrazně zlep

šila. Bylo skvělé vidět ji v  plné síle při 
večerní debatě o ženských právech. Další 
ráno nás čekal dlouhý den a já chtěl vy
razit ještě za tmy. „Léňa“ si ale chtěla při
spat. Těsně před svým odchodem jsem ji 
probudil. Rozlepila oči, usmála se, chtěla 
něco říci, ale místo toho se rozplakala. 
Poprvé v životě se mi před očima zhrou
til člověk a  jeho sen. Na Lenčině ruce 
natékaly dva čerstvé kousance. To přece 
není možné, napadlo mě.

Moje tělo chtělo automaticky udělat 
dva kroky zpátky, jako by byla nakažená 
morem. Stálo mě dost energie to neudě
lat a nedat najevo znepokojení. Lenka se 
mezitím stočila do klubíčka a  brečela. 

Ubytování bývá prostorné a poutníku nabídne vše, co 
potřebuje. Cesta každý den odmění člověka fantastickými 
pohledy i zážitky (vlevo dole). Na pouť je dobré se dobře 
připravit, a to jak po stránce fyzické a psychické, tak i tech-
nické; každé kilo je totiž znát (vpravo dole). Kostel v Muxii, 
konec cesty a místo rozjímání (vpravo nahoře).  
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Nikdo nevěděl, co dělat. Všichni zkame
něli a s hrůzou v očích pozorovali okolí.

„Sbal se a jeď zpátky do Santiaga. Za 
pár minut ti jede bus. Dej se do kupy 
a vrať se,“ celkem drsně spustil na Lenku 
starší poutník jménem Chirik. Ta hru
bost a přímost na ni zapůsobila, zvedla 
se, naházela věci do batohu, rozloučila 
se a odešla. „Už ji asi neuvidíme?“ Moje 
smutná otázka s příměsí naděje směřo
vala všem. Nikdo neodpověděl, pohledy 
směřovaly k zemi.

Další dva dny byly šedé. Pršelo, fou
kal studený vítr a myšlenky směřovaly 
k těm temnějším koutům lidské duše. 
Podařilo se mi ujít asi 50 kilometrů do 

malého přístavu Cee, který leží u  At
lantského oceánu, asi 15 kilometrů od 
mysu Finisterre. Jedna z tamních lavi
ček mi dala možnost si odpočinout. Dál 
se mi nechtělo a bylo hnusně.

Tam na mysu
Pak se ozval známý hlas: „Flákáš se?“ 
Lenka stála jen kousek ode mě a usmí
vala se: „Jsi asi jediný člověk v  celém 
severním Španělsku, co nosí červené 
kalhoty. Tebe jsem ani z autobusu ne
přehlédla.“

Stála tam s krosnou na zádech ve své 
zelené bundě jako přízrak. „Půjdu as
poň těch posledních pár kilometrů,“ 

uvedla svoji přítomnost. Moc jsem ne
chápal, kde vzala sílu přijet, ale to bylo 
jedno. Byla tam, připravená vyrazit. 
„Asi nebudu tím nejlepším poutníkem, 
ale stejně tam jdu!“ řekla tvrdě, jako 
by zrovna ona musela někomu něco 
dokazovat. „Jestli je někdo opravdový 
poutník, tak ty,“ říkám jí vážně. Odchá
zí a směje se. Poslední den, posledních 
pár kilometrů a přece došla na konec 
cesty a našla, co hledala.

Výběžek malého poloostrova zdobí 
maják, vybudovaný v  roce 1853. Jeho 
stavitelé se snažili chránit připlouvající 
lodě před katastrofou. Nyní se k němu 
obracejí naděje tisíců poutníků, mí
řících jeho směrem každý rok. Stejně 
jako byl kdysi nadějí pro lodě plující 
nocí, nyní je majákem pro mnoho lidí, 
kteří potřebují vyvést svůj život z úska
lí mnohdy temnějších než nejhlubší 
místa oceánu.

Kámen a  na něm přivázaný kousek 
kovu letěly za zvuku bouřícího oceá
nu z útesu. Buď spadly do vody, nebo 
se omlátily dole o kameny. Je to jedno, 
jsou pryč, už je nemusím nést. Jeden ži
votní příběh a s ním i důvod, proč jsem 
si tímhle vším prošel, skončil. Přišla úle
va, srdce se uklidnilo a mozek pročistil. 
To byl můj konec světa, Fin del Mundo, 
mys Finisterre, tohle je začátek něčeho 
nového, krásného a dobrodružného.

Moje cesta skončila tam na mysu. 
Byla hustá mlha, moře člověk spíše cítil 
a slyšel, než aby ho viděl, to ale nevadí. 
Atmosféra působila o to svátečněji. Ni
kdo tam nestál, jen já a to úžasné mís
to. Camino je osobním zážitkem kaž
dého jedince. Neexistuje jedna správná 
cesta, kterou jít, ani jediný způsob, jak 
putovat. Je jenom pouť a to, jak se s ní 
vyrovnáme my a naše svědomí. 

Jiří Kalát
spolupracovník Šifry
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N a své dětství, kdy jsme téměř 
každý víkend a  celé prázd
niny trávili na chatě, daleko 
od civilizace, mám nádher

né vzpomínky. Po nocích jsem se často 
procházel v  lese a naslouchal jeho zvu
kům. Les byl můj přítel, a ani když jsem 
byl na chatě sám, moc jsem se nebál. Při 
nočním vrzání a skřípání dřevěné chaty, 
když chata „pracovala“, i při tajemných 
zvucích lesa jsem pociťoval spíše jakési 
příjemně mrazivé vzrušení než obavy 
a  strach. Někdy, abych ještě umocnil 
tajemnou atmosféru, jsem si po nocích 
četl hororové povídky.

Tehdy, v době dětské nevinnosti, mě 
ani ve snu nenapadlo, že s chatou budu 
mít spojeny také zážitky, ve srovná
ní se kterými působí i  béčkový horor 
jako romantická pohádka. No, i když… 
Některé pohádky jsou strašidelnější 
a  hrůzyplnější než mnohé hororové 
scénáře. I v na první pohled nevinně pů
sobící perníkové chaloupce se můžete 
setkat s  ježibabou praktikující kaniba
lismus. Pohádky jsou vlastně rovnocen
ní předchůdci dnešních hororů. Lidé si 
díky nim mohli zpracovávat své stíny, 
vnímat polaritu světa, dobro a zlo, zá
kladní archetypy a především se hezky 
„vybát“. Myslím ale, že tenhle příběh mi 
neuvěříte. Slabším povahám proto do
poručuji ukončit četbu právě v  tomto 
okamžiku.

… Tak dobře. Máte to mít. Ale až nebu
dete moct v noci strachy usnout, tak za 
mnou nechoďte. Varoval jsem vás.

Náš soused byl ve věku mých rodičů 
a měl chatu pár desítek metrů od nás. 
Vášnivý houbař se v  lese pohyboval 
s neslyšností hada. Domů nosil koše hub, 

i když ostatní nenašli nic. Znal les a měl 
svá tajná místa.

Často se nečekaně, zničehonic, v  lese 
přede mnou nebo před mými kamarády, 
zjevil jako přízrak. Ani si schválně neod
kašlal, nezašustil, na větvičku nešlápl, 
prostě nic. Zjevoval se před námi jako 
duch. Nikdy jsme nevěděli, jak dlouho nás 
předtím pozoroval. Vpodvečer, když jsme 
se s  rodinou chodili mýt a  koupat „na 
Adama“ do blízké přehrady, jsme ho také 
několikrát přistihli, jak stojí v přítmí les

ního porostu na břehu a „nenápadně“ nás 
pozoruje. Vždy hladce oholená, oblá, dět
sky vyhlížející tvář s  plnými, poživačně 
odulými rty, černé vlasy ulízané na patku 
a jakoby přilepené na čelo. Vysoká, štíhlá 
postava s  náznaky zženštilých pohybů 
a gestikulace. Největší odpor asi vyvolá
val ten jeho úlisný, neupřímně působící 
úsměv, nasládlý tón řeči. A oči.

Temné, chladné, prázdné a mrtvé oči 
bez náznaku jakýchkoliv emocí. Jeho 
úsměv působil spíš jako jakási nasaze
ná maska. Škleb, který vůbec nezrcadlil 
jeho skutečné vnitřní pocity, pokud vů
bec nějaké měl. Ne každý má však vroze
ný cit pro tyto jemné nuance k deteko
vání psychopata a je schopen je vnímat. 
Na většinu lidí působil na první pohled 
jako bodrý, lehce žoviální, slušný a mož
ná i tak trochu zženštilý chlapík. Proto 

když se lidé smějí, pozorujte, zda se 
„smějí“ také jejich oči. Oči, ne výraz tváře 
prozrazují naše skutečné emoce. Byl mi
strem komunikační etikety. Nepamatuji 
si, že bych v životě potkal někoho, kdo 
by se vyjadřoval kultivovaněji, slušněji, 
vstřícněji a pokorněji.

Vždy byl ochotný pomoci. Hlavně pak 
mojí mamce, které se evidentně dvořil 
a která jej bytostně nesnášela. Když tať
ka musel do práce a byli jsme na chatě 
sami, tak se mohl samou ochotou pře

trhnout. „Ahoj Péťo, tatínek je v  práci, 
viď? A maminka je doma? Můžeš mi ji 
zavolat?“ Následovaly žoviální nabídky 
pomoci s čímkoliv.

Pachatelé dobra
Za socialismu náš soused vypomáhal 
jako pomocná stráž Veřejné bezpečnos
ti (PS VB), kde jako „uvědomělý“ občan 
pomáhal ve svém volném čase při udr
žování veřejného pořádku a organizaci 
dopravy. Když bylo hezky a  lidé se jez
dili koupat k přehradě u chatové osady, 
náš uvědomělý a aktivní soused vybíral 
pokuty od řidičů parkujících v zakázané 
zóně a  svým ostřížím pohledem regis
troval vše podezřelé, aby o  tom mohl 
informovat na příslušných místech. Ně
které dobré informátorské duše si pros
tě nemohou pomoci.

Člověka nelze soudit jen na základě toho, že působí jinak či podezřele. 
A naopak i ten největší slušňák může v afektu zabít manželku… Jak dobře 
vlastně známe sami sebe a lidi okolo nás?   Text: Petr Beztíže, Ilustrace: Vhrsti

Můj soused zabiják

Když se lidé jezdili koupat, náš soused vybíral pokuty 
od řidičů parkujících v zakázané zóně a registroval vše 
podezřelé, aby o tom informoval na příslušných místech.
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Na vlNě beztíže

Po roce 1989 se vrhl na podnikání 
v přímém prodeji a zadlužil se. Klín začal 
vytloukat klínem a spirálu dluhů rozto
čil tak, že už nevěděl, jak z ní ven. Stres 
z dluhů, nemožnost uplatnění a ventila
ce jeho stínu ve formě pomocné stráže 
VB jako za socialismu byly pravděpodob
ně těmi spouštěči, které spustily jeho 
temné, dřímající já ze řetězu.

Hodný a  velmi slušný… šestinásob
ný vrah. Během jednoho měsíce z těch 

nejmalichernějších příčin zavraždil šest 
lidí. Včetně rodiny s dětmi, jejíž důvěru 
si předtím získal a která ho považovala 
za hodného a slušného člověka. Zastře
lil i  malé dítě. Dítě, s  nímž si předtím 
při opakovaných návštěvách často hrál. 
O jeho chladnokrevnosti svědčí i to, že 
krátce po spáchaných vraždách šel na 
policejní ples, kde se se svými známými 
bavil, jako by se  nic nestalo. Poslední, 
sedmou a nepřímou obětí našeho souse
da z chatové oblasti byla jeho žena, která 
si ze zoufalství vzala život sama.

Při vzpomínce na to, jak nás taťka 
občas uklidňoval, než vyrazil na noční 
směnu pěšky přes les do několik kilo
metrů vzdálené továrny, se nám do
dnes ježí vlasy na hlavě: „Neboj, nejste 
tu sami. Je tu i soused. Řekl jsem mu, ať 
na vás dohlédne.“

Kousek, co by kamenem dohodil, 
měl chatu další soused. Často jsme si 
hráli s jeho dětmi a trávili u nich hodně 
času. Byli jsme tedy i poměrně častými 

svědky komunikace mezi jejich rodiči. 
Táta, chlap jako hora, ruce jako lopa
ty, trpělivě, se stoickým klidem a beze 
slova snášel uštěpačné a panovačné po
známky i věčné sekýrování svojí ženy. 
Měl svatou trpělivost. Nechápal jsem, 
jak to mohl vydržet. Když jsem byl 
svědkem manipulativního, vyděračské
ho a  panovačného jednání jeho ženy, 
tak jsem si kolikrát říkal, že ta ženská 
je na zabití. A taky byla.

Jednoho dne, o  mnoho let později, 
měli manželé, posilněni alkoholem, 

nějakou ostřejší výměnu názorů. Pohár 
trpělivosti šikanovaného muže, ve kte
rém dusil své pocity, přetekl. A nejspíše 
se v  tu samou chvíli utrhlo i ucho od 
džbánu, se kterým tak dlouho chodil 
s  otrávenou vodou jejich nevyvážené
ho vztahu. Říkalo se, že snad prý chy
til svoji ženu „symbolicky“ pod krkem 
a  zatřásl s  ní, ale kdoví, co se tehdy 
vlastně vůbec stalo. Jak jsem říkal, měl 
velkou sílu a člověk v afektu tak trochu 
ztrácí cit a míru pro přiměřenost. Žena 
už to nerozdýchala. Prý to byla nehoda 
a umřela na infarkt. Nehoda to možná 
byla, ale náhoda určitě ne.

V naší chatové osadě žil i muž, kte
rému jsme říkali esesák se skleněným 
okem. Byl jediný, koho jsme se skuteč
ně báli. Výraz šílence, zarostlý, špina
vé, roztrhané hadry. Nesrozumitelné 
mumlání, navíc mluvil nářečím nějaké 
německé hatmatilky. Z  jeho zuřivých 
výkřiků a  skřeků, které prořezávaly 
lesní ticho, jsme trnuli hrůzou.

Až později, v  době dospívání, jsem 
zjistil, že skutečnost byla jiná, než ja
kou se zdála být. Hrůzu pouštějící 
„esesák“ byl jen neškodný, zmrzačený, 
osamocený a  nešťastný tulák, který 
trpěl poruchou osobnosti, tzv. kopro
lálií – chorobně nutkavým vyřváváním 
sprostých slov a  samomluvou. Mož
ná se s námi chtěl jen spřátelit a jeho 
děsivé řvaní byl jediný způsob, jak to 
uměl dát najevo. Nebezpečného zlo
čince z něj v našich očích udělala jen 
jeho extrémní jinakost, naše neznalost 
a  neschopnost nahlížet na svět jeho 
perspektivou.

V každém z nás je kus světce i kus 
zločince. Každý máme svoji světlou 
i  stinnou stránku osobnosti. Máme 
v  sobě obě kvality. Už jenom proto je 
dobré se svým stínem pracovat, kulti
vovat jej a dát mu prostor. Nepotlačo
vat ho ani nezatlačovat do nevědomí. 
Jinak nás jednoho dne nepříjemně 
překvapí a  vystoupí na povrch právě 
ve chvíli, kdy to budeme nejméně oče
kávat. Jak dobře skutečně známe sami 
sebe, svůj stín a lidi okolo? Víte, kdo je 
váš soused? 
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Fenomén

Foto Adobe Stock
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Při čtení zpráv v novinách můžete narazit na spoustu bizarních 
věcí. Třeba – pod nejrůznějšími záminkami – zednářské číslo 
33, a to v souvislosti s evropskými i arabskými panovnickými 

rody. Může to být náhoda?   Text: Milan Pullmann
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R ok 2013 nebyl zdaleka obyčej
ný. Alespoň v médiích. Kromě 
toho, že byl prvním rokem za
čátku „nového věku“, chcete

li cyklu, když ten starý podle stejných 
médií  21. 12. 2012 hrozil skončit apoka
lypsou, byl též rokem pozoruhodného 
čísla 33.

Zdá se, že bizarní trend memu „33 
let“ spustila britská královna Alžběta, 
pocházející ze saskokoburské a goth
ské větve saského šlechtickeho rodu 
Wettinů. Dlužno dodat, že její dávný 
příbuzný ze  saskogothské a  alten
burské větve kdysi při pronásledování 
poskytl azyl šéfovi bavorských ilumi
nátů Adamu Weishauptovi. „Za to, že 
mu pomohl uniknout perzekuci, byl 
Arnošt II. Ludvík, jinak bratranec brit
ského krále Jiřího III., zasvěcen v lednu 
1783 mezi ilumináty,“ píše Terry Me
lanson ve své detailní knize Perfectibi-
lists. Ještě před sto lety saskokoburská 
a  gothská větev Wettinů vládla také 
v  Belgii, Bulharsku a  Portugalsku, 

dnes už kromě Británie sedí na trůnu 
„jen“ v Belgii.

Královna se vrací na Wimbledon po 33 
letech! Tak zní název článku z 24. června 
2010, zveřejněného na stránce BBC. Krá
lovna se podívala na vítězný souboj Brita 
Andyho Murrayho s Finem Jarkko Nie
minenem. Při příchodu ji přivítal vévoda 
z Kentu. Samozřejmě, všude byla kvanta 
policistů a pracovníků bezpečnostních 
služeb. Martina Navrátilová, Elena Bal
tachaová a  Roger Federer se předhá
něli v  komplimentech na adresu staré 
panovnice. Hráči s  ní před střetnutím 
údajně dlouho trénovali protokol. Ně
kteří se zúčastnili i obědu s královnou, 
kde servírovali lososa, kuře v  medové 
marinádě a jahody se šlehačkou.

Královnu přivítal potlesk a  po slav
nostním přivítání zhlédla zápas juniorů. 
Mladí sportovci se drželi královského 
protokolu a  vytvořili perfektní řadu 
poklon. Pak se panovnice setkala s šam
piony. Murray i Nieminen se jí před za
čátkem zápasu poklonili, což si zopako

vali i o téměř dvě hodiny po Mur rayho 
triumfu. Následovala krátká konverzace 
s královnou na balkonu klubu, pak Její 
(iluminátské) Veličenstvo odešlo.

Tím to začalo. Koncem ledna 2013 
publikoval britský deník Th e Mirror 
článek Královna se vzdává trůnu ve pro-
spěch syna (promiň, princi Charlesi, je to 
nizozemská královna Beatrix), přičemž 
dědicem se stal nejstarší z jejích tří synů 
Vilém Alexandr. Beatrix abdikovala 
krátce před oslavou svých 75. naroze
nin, přičemž vládla 33 let. Pro holand
ské monarchy je odevzdání žezla před 
smrtí běžné, na rozdíl od britské krá
lovny, která si z panování udělala celo
životní živnost. Vilém Alexandr získal 
žezlo jako 45letý a stal se prvním krá
lem země od roku 1890. Beatrix k tomu 
uvedla: „Nastal vhodný čas pro tento 
krok, který jsem zvažovala už několik 
let.“ Dodala, že má pořád dobré zdraví.

Telegraph jen dva dny poté, 30. ledna 
2013, zveřejnil článek Princ Charles na-
skočil na metro poprvé po 33 letech, kde 

Tak maminko, tady mi to podepiš. Dnes 
máme důležitý den, po 33 letech končíš. 
Nizozemská královna Beatrix se v roce 
2013 vzdala trůnu ve prospěch svého 
syna Viléma Alexandra.   Foto Profi media
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bylo upřesněno, že princ se spolu s Ca
millou, vévodkyní z Cornwallu, svezl jen 
jednu zastávku, z Farringdonu do Kin
g’s Cross. Metrem cestovali při příleži
tosti 150 let jeho provozu.

Daily Mail pak 11. března 2013 vyru
koval se zprávou  V  Británii narozená 
„tajná“ princezna Lilian, která udržovala 
vztah se členem švédské královské rodiny 
ve  skrytu po 33 let, umřela jako 97letá. 
Královský dvůr uvedl v prohlášení, že 
princezna, narozená jako Lillian Davie
sová ve Swansea v  roce 1915,  umřela 
odpoledne ve spánku ve svém domě 
ve Stockholmu (Lilian se původně psalo 
se dvěma l, ale když se stala modelkou, 
balerínou a zpěvačkou, jedno vypustila). 

O tom, jak v roce 1943 potkala švéd
ského  prince Bertila, existuje několik 
verzí. „Podle jedné ho potkala na své 
oslavě 28. narozenin, podle další v klu
bu, a někteří prý uvádějí, že se potkali 
v  londýnském metru,“ píše se doslova 
v článku. Jestli tohle není účelový odkaz 
na správu o  tříminutové jízdě prince 

Charlese metrem, ať se Šifra propadne 
do západního Německa. Článek je navíc 
doplněn společnou fotografi í dnes už 
pochovaného bezdětného páru s býva
lým jihoafrickým prezidentem Mande
lou, ke kterému se po jeho smrti veřejně 
přihlásili jeho zednářští bratři.

Princezna Lilian a  princ Bertil udr
žovali svou lásku v  tajnosti, protože 
Bertilův starší bratr a dědic trůnu princ 
Gustaf Adolf,  otec současného švédské
ho krále Karla XVI. Gustava, zemřel při 
havárii letadla v roce 1947. Další bratr se 
vzdal práva na trůn, když si vzal ženu 
z lidu. Tím se stal dalším na řadě Bertil, 
dokud nedospěl jeho synovec, korunní 

princ Karel Gustav. Kdyby si princ Bertil 
vzal též ženu z lidu, musel by se vzdát 
práva na trůn, což by mohlo způsobit 
ústavní krizi. Korunní princ Karel Gus
tav se stal králem v roce 1973, princ Ber
til se s Lilian vzali až 7. prosince 1976. 
Pak se konečně jako šedesátníci začali 

objevovat ruku v  ruce na veřejnosti. 
Bertil zemřel jako 84letý v  lednu 1997. 
Královský dvůr nezveřejnil příčinu smr
ti princezny Lilian, trpěla však Alzhei
merovou chorobou a její zdraví bylo ně
kolik let velmi chatrné. Nedivili bychom 
se, kdyby jí, samozřejmě s tím nejlepším 
úmyslem a v ten nejlepší čas, do hrobu 
trochu pomohli – například papež Jan 
Pavel I. umřel v roce 1978 ve třiatřicátý 
den úřadování.

Veselo ale nebylo jen v Evropě. O tři 
měsíce později, v červnu 2013, katarský 
emír Hamad ibn Chalífa Al Sání předal 
moc svému čtvrtému synovi Tamímovi, 
kterému bylo právě 33 let. Nebylo uve
deno žádné vysvětlení tohoto rozhod
nutí, obecně se však má za to, že emír 
Hamad měl zdravotní problémy. K moci 
přišel při nenásilném puči v roce 1995, 
když byl jeho vládnoucí otec na prodlou
žené dovolené v Evropě. V době svého 
18letého panování Hamad kromě jiného 
založil televizi AlDžazíra.

Ve zlaté kleci
Devátého září 2015 Th e Telegraph uvádí 
33 zábavných faktů při příležitosti Alž
bětina dosažení mety nejdelšího pano
vání v historii Británie, jelikož už vlád
ne déle než královna Viktorie. Některé 
z těch faktů rozhodně zábavné nejsou, 
ale je jich prostě 33.

V  půli září 2015 blog zaměřený 
na životní styl manželky monacké
ho knížete Alberta zveřejnil neobvykle 

Zdá se, že bizarní trend memu „33 let“ spustila britská 
královna Alžběta, pocházející ze sasko-koburské 
a gothské větve saského šlechtickeho rodu Wettinů.

V září 2015 blog zaměřený na životní styl 
manželky monackého knížete Alberta 
zveřejnil neobvykle vážný příspěvek 
nazvaný 33 let: skon princezny Grace. 
Článek byl publikován na den přesně 
u příležitosti 33. výročí smrti slavné 
Grace Kellyové.   Foto Profi media
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V roce 2013 zemřela v sedmadevadesáti 
letech švédská princezna Lilian 
– po 33 letech „tajného” vztahu 
s princem Bertilem. Na protější straně: 
Po 33 letech se přišla v roce 2010 
podívat britská královna Alžběta na 
Wimbledon   Foto Profi media

vážný příspěvek nazvaný  33 let:  skon 
princezny Grace. Článek byl publikován 
na den přesně u příležitosti 33. výročí 
její smrti. Princezna Grace, celosvětově 
proslavená jako herečka a módní ikona 
Grace Kellyová, ofi ciálně zahynula ná
sledkem zranění po nehodě způsobené 
infarktem v době jízdy. Spolu s ní se ve 
vozidle nacházela její dcera Stéphanie, 
ta se však v nemocnici zotavila. Jelikož 
52letá Grace měla silné vnitřní krváce
ní a nezvratná zranění hlavy, její man
žel  kníže Rainier už den po nehodě 
rozhodl, aby ji odpojili od přístrojů. Na 
její pohřeb 18. září 1982 se slétli stát
níci z  celého světa, včetně princezny 
Diany. Pohřeb Grace se konal v monac
ké katedrále, kde je dodnes pochovaná 
i se svým manželem.

Na uvedeném blogu Princess Charlene 
of Monaco naleznete dosti zvláštní větu: 
„Jsem si jistá, že pro princovu rodinu, 
obyvatele Monaka a speciálně pro prin
ceznu Stéphanie, která to tak tragicky 
prožila z první ruky, je toto 33. výročí 

něžné a my jim všem přejeme všechen 
komfort světa.“

Slavná herečka a princezna před smr
tí nebyla šťastná. Dostala se z deště pod 
okap – ze stříbrného plátna do  zlaté 
klece. Hraní jí čím dál tím víc chybělo. 
Web Th e Daily Beast, kde sedí ve správ
ní radě Chelsea Clintonová, psal ještě 
v prosinci 2009, že byla znuděná neko

nečným protokolem a podle klevet byla 
ve stavu dlouhodobé melancholie, měla 
aféru s mladším mužem a konzumovala 
kvanta alkoholu.

Krátce před smrtí plánovala návrat 
na plátno v  komedii o  záměně identi
ty s  názvem  Rearanžovaná, kde hrála 

samu sebe. Th e Daily Beast uvádí, že 
fi lm měl délku 27 minut, nebyl nikdy vy
sílán a zůstal zamčený v pivnici paláce. 
Jiné zdroje však uvádějí, že fi lm natočili 
už v roce 1979, měl 33 minut a kromě ní 
tam hrál i  její manžel Rainier. Měl prý 
premiéru v Monaku a pak v roce 1982 
zaujal pozornost televize ABC, která jej 
chtěla odvysílat, pokud se prodlouží na 
hodinu. Než se to podařilo zrealizovat, 
Kellyová zahynula.

Podle další z verzí Grace několik mě
síců před smrtí pasovali na velekněžku 
Řádu Chrámu Slunce, což je kult, který 
se proslavil hromadnou (sebe)vraždou 
69 svých členů v roce 1994. Podle reži
sérů dokumentu o  této sektě Davida 
Cohena a Davida Carra Browna řád po 
vysvěcení žádal od princezny 20 mili
onů švýcarských franků. Kellyová prý 
souhlasila s částkou 12 milionů, začala 
ovšem mít pochybnosti, pohádala se se 
zástupci sekty a hrozila jim odhalením. 
Monacký palác  zápletku s  Chrámem 
Slunce odmítá. Pravdu nebo její část 
možná zná  princezna Stéphanie, dnes 
52letá sestra vládnoucího knížete Alber
ta II., která randila s JeanClaude van Da
mmem a vzala si za muže bodyguarda.

Harry, jsi nejlepší
Ale ještě jednou zpátky k  Arabům. 
V lednu 2016 přinesl server Arab News 
zprávu, že saúdskoarabská královská 
rodina se rozloučila se svým nemuslim
ským osobním řidičem ze Srí Lanky po 

33 letech služby, přičemž několik členů 
rodiny porušilo protokol, jen aby se zú
častnili party. Šestasedmdesátiletý řidič 
Watti řekl, že se cítil jako člen rodiny 
a to ho podnítilo zůstat s nimi tak dlou
hou dobu. „Nemohu zapomenout na 
lidské gesto prince, když můj příbuzný 

Th e Telegraph uvedl 33 zábavných faktů při příležitosti 
Alžbětina dosažení mety nejdelšího panování. Některé 
z faktů zábavné nejsou, ale je jich prostě 33.
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ukradl 10 000 rupií, které jsem poslal 
ženě. Princ uslyšel, co se stalo, přivolal 
mě a dal mi peníze,“ zavzpomínal.

Princ Mansúr bin Saud AlSaud, ředi
tel strategického plánování ve státním 
Saúdskoarabském fondu rozvoje prů
myslu a vnuk prince Abdula Rahmana, 
řekl, že si své dětství neumí bez řidiče 
představit. Univerzitní profesor Júsuf 
AlHadithi, spřízněný s královskou rodi
nou, uvedl, že svým rozhodnutím Watti 
všechny naštval, protože pro ně byl sou
částí rodiny. No není to dojemné? Ještě 
že nechtěl (nebo nemohl) odejít dříve 
a odsloužil aspoň 33 let.

Loni dosáhl věku 33 let britský princ 
Harry, a tak se míček vrátil zpět na kro
ketové hřiště. Jistě, stejně noviny psaly 
předloni, že měl 32 let, jenže teď číslo 
33 náležitě zdůraznily. Tak třeba web 
časopisu Elle uvádí 33 důvodů, proč je 
Harry tím nejlepším členem královské ro-
diny. Podobně USA Today šly ven s člán
kem Princovi Harrymu je 33: 33 důvodů 
mu zasalutovat, Maria Puenteová z USA 

Today měla článek i  na webu periodi
ka z Atlanty (33 důvodů milovat prince 
Harryho na jeho 33. narozeniny). Tele
graph publikoval článek Vítej v Klubu 33, 
Harry. Rozluč se se životem, jak ho znáš.

Kdoví, kolik podobných zpráv o  pa
novnických rodech se v  médiích ještě 
objevilo a  na co vše odkazují. Jisté je, 
že Klub 33 ve starožitném stylu New 
Orleansu konce 19. století se nachází 
i  v  Disneylandu, nepřiznaný zednář 
Disney se ale jeho realizace nedožil. Do
konce jsou dnes takové kluby tři, krom 
kalifornského i tokijský a šanghajský.

„Svět potřebuje spirituální a morální 
regeneraci. Po mnoha letech členství 
v řádu nepochybuji, že svobodné zednář
ství při tom může sehrát úlohu,“ napsal 
král Jiří VI., otec současné královny Alž
běty II., v listopadu 1951 v dopisu lóžové
mu bratru. Zednáři se sami chlubí tím, 
že jeho děd Eduard VII. byl zednářským 
velmistrem v  letech 1874–1901 a bratr 
Eduard VIII. byl v  roce 1919 iniciován 
v Household Brigade Lodge No. 2614.

 Číslo 33 se považuje odjakživa za 
mystické číslo. Objevuje se v nábožen
ských textech, vyskytuje se v přírodě, 
ale velmi často ho používají i různé taj
né společnosti. Číslo 33 má symbolizo
vat božskou moudrost a  dokonalost, 
ale zároveň v  sobě skrývá i  temnou 
sílu pro okultní obřady. Nejznámější 
z  nich, zednáři, znají 33 stupňů za
svěcení, ze členů 33. stupně se skládá 
nejvyšší rada, která má maximálně 33 
členů.

Podle numerologů patří číslo 33 mezi 
takzvaná mistrovská čísla, mezi nimiž 
jsou i čísla 11 a 22. Číslo 33 je však z nich 
nejvyšší, a  proto i  symbolizuje nejvyš
ší úroveň duchovního vědomí, které 
může lidská bytost dosáhnout. Šifra 
nechce sýčkovat, ale jestli byla jejich cí
lem skutečně spirituální, nebo dokonce 
morální regenerace, pak to vypadá, že 
soudruzi zednáři někde přece jen uděla
li chybu. 

Autor je slovenský publicista 
a spolupracovník Šifry





Foto MĚSÍCe

OREL NA DRONESTAGRAMU. Pokud je zrovna nepoužívá americká 
armáda k vraždění civilistů či je nezneužívá nějaký cvok, mohou být 
drony úžasná věc. V roce 2017 byly zveřejněny nejkrásnější fotografi e 
pořízené z  bezpilotního letounu v  rámci čtvrtého ročníku podniku 
s  názvem Dronestagram. Obzvláště povedené jsou ty z  kategorie 
„krajinek“ a  dechberoucích scenérií od Golden State Bridge v  San 
Francisku přes levandulová pole v Provence po létající orly. Vydavatelství 
Th ames & Hudson dokonce vydalo knihu složenou z 250 nejlepších fotek 
vybraných z Dronestagramu, na který bylo umístěno od spuštění v roce 
2014 více než 60 000 snímků. Tento orel byl zachycen v indonéském 
Národním parku Západní Bali a je prostě nádherný.   Foto Profi media
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v dalším díle svého velkého seriálu o českých médiích 
a vývoji naší společnosti popisuje mediální analytik 

Petr Žantovský léta generační výměny, která ale 
překvapivě nevedla k tolik kýženému zlepšení. Jak je 

to možné?   Text: Petr Žantovský

P o bezmála dvaceti letech od lis
topadu 1989 by v první dekádě 
nového věku lecjaký optimista 
předpokládal, že česká společ

nost bude zřetelně dospělejší a zralejší; 
získala přece již zkušenosti s  fungová
ním demokratického systému, naučila 
se využívat jeho výhody – i  zneužívat 
jeho slabiny, což patří k věci.

Zdání, jak už jsme mnohokrát kon
statovali, ovšem obvykle klame. A  na
víc, jen zdánlivě paradoxně největší 
zpožďovací mechanismus jako by stále 
fungoval v oblasti médií. Můžeme kon
statovat, že i v médiích došlo k jistému, 
i když spíše formálnímu zlepšení a pro
fesionalizaci, avšak zdaleka se neopros
tila od propagandistických tendencí 
a snah „dělat politiku“.

Klademeli si asi nejpodstatnější obec
nou otázku, kam se česká společnost 
dostala od listopadu 1989, a zda trans
formace české ekonomiky a společnosti 
uspěla, či nikoli, nabízí se hledat odpo
věď u sociologů. Dva z těch významněj
ších, Jiří Večerník a Petr Matějů, tehdy 
vydali obsáhlý spis s  všeříkajícím ná
zvem Zpráva o  vývoji české společnosti 
1989–1998.

„Otázkou je, nakolik byly trh a demo
kracie postaveny jako skutečné výzvy, 
tedy cíle nelehké k dosažení, které vy
žadují aktivizaci sil a mnohé oběti a je
jichž dosažení není dopředu zaručeno. 
Nebo nakolik byly naopak pochopeny 
jako samozřejmosti, jakési dary doby 
či odměna za předchozí utrpení. V této 
době se totiž mohlo zdát, že vlastně ne
jde o nic jiného než přirozené prostředí 
společenského a ekonomického života, 
od něhož jsme byli odstaveni komuni
stickým režimem. Jakmile tento režim 
padl, už nic nemůže bránit všemoc
nému trhu a  životodárné demokracii, 

aby oživily tvůrčí potence našich lidí 
a poskytly plody společného úsilí všem 
občanům, úměrně příspěvku každé
ho z nich. Neboť tržní a demokratické 
chování je přece lidem vlastní (tím spíše 
pak národům s letitými tradicemi obé
ho), a navíc se jedno druhým posiluje.

Výzvy však nebývají nevinné, nýbrž 
skrývají v sobě i pasti. Ty se objeví tím 
spíše, když namísto dlouhého histo
rického vývoje se změny objeví náhle 
a když namísto postupného vyzrávání 
lidských očekávání zdola spadne náhle 
nabídka shora, jakoby z čistého nebe. Je 
iluzí myslet si, že trh a demokracie jsou 
předem dané kadluby, které si zformují 
jakýkoli materiál. Ani jedno, ani druhé 
nepředstavuje slepý mechanismus, kte
rý se prosadí silou své imanence, který 
přesvědčí všechny pochybovače úspěš
ností svého výkonu a sám odstraní pře
kážky, jež se mu staví do cesty. Opak je 
spíše pravdou. Jde o  křehké lidské vý
tvory, z lidí pocházející a na lidech závis
lé, které nejsou zdaleka všemocné. Jejich 
dobré fungování je podmíněno mnoha 
podmínkami a předpoklady, především 
pak hodnotovým a morálním prostře
dím, v němž operují. To také nakonec 
rozhodne o tom, jak dobře budou slou
žit a zda nebudou zneužity.“

Stejní autoři vyslovují i  závěr, který 
dobře vypovídá o vzájemném ovlivňování 
politiky, společnosti a médií v tranzitivní 
společnosti po roce 1989: „Ať vezmeme 
demokracii či trh odděleně, nebo jejich 
průnik (zdaleka nikoli tak samozřejmý 
a  harmonický, jak se předpokládá), ať 
vezmeme kterýkoli ,osvědčený‘ nástroj, 
mechanismus či instituci, okolní společ
nost do nich vnikne a naplní je vlastním 
obsahem. Tedy ta společnost, ti lidé, kteří 
jsou právě k dispozici. Výběr osob do no
vých rolí je zpravidla méně určen jejich 
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Foto Adobe Stock

Mediokracie, Mediokracie, Mediokracie, 
investigace investigace investigace 

a bulvarizacea bulvarizacea bulvarizace
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kvalifikací pro dané pozice a více mírou 
jejich aktivity a smělosti. Nejde tedy o ně
jaký cílený normativní výběr, nýbrž spíše 
o  soutěž bez předem daných pravidel, 
přičemž jeli navíc ve hře sociální kapitál, 
jde o soutěž velmi nerovnou. Právě trans
formace je tím obdobím, kdy se souběž
ně mění instituce i  jejich personál, me
chanismy i jejich nositelé, arény i aktéři. 
I když jsme v osudových chvílích zdán
livého národního sjednocení zapomínali 
na společnost v její rozrůzněnosti, ona tu 
přece jen zůstala a záhy začala uplatňo
vat svá práva, ať zjevně, či potají.

Teoretikové demokracie a  trhu – 
stejně jako jejich praktikové – vidí 
společnost nutně zjednodušeně, neboť 
pohlížejí na občany a  ekonomické ak
téry zpravidla schematicky a  nedife
rencovaně. Jinak tomu ani nemůže být 
– jednak proto, že nekonečnou složitost 
společnosti nelze nikdy obsáhnout, jed
nak proto, že poznání se vždy opožďuje 
za politickými ději. Politika jednodu
še nemůže čekat, až výzkum dokončí 
svou práci. Také reforma musela být 
nastartována bez předchozího důklad
ného studia všech možných souvislostí. 
Navíc, i kdyby jejímu scénáři takové po
znání předcházelo, kolik by z něho šlo 
asi realizovat v daném čase a s dostup
nými nástroji? Je tedy nejen pohodlněj
ší, ale nakonec i  nevyhnutelné nechat 
kus práce na ,společnosti‘ a  riskovat 
zároveň, že si ona sama přizpůsobí neje
nom konceptuální podobu reformy, ale 
případně i její obsah a smysl.“

Polský politolog Zbigniew Krzysty
niak k  témuž podotýká následující: 
„Někteří jsou přesvědčeni, že pojem 
postkomunistická společnost a postko
munistický stát se sám přirozenou ces
tou vytratí v okamžiku, kdy se změní 
poměr lidí, kteří komunismus zažili na 
vlastní kůži, a těch, pro které to budou 
už pouze dějiny. Není to pravda. Postko
munistická společnost bude existovat 
tak dlouho, dokud budou existovat me
chanismy přehnaného sociálního státu, 
státu skoro pečovatelského, ve kterém 
důležitější než buzení lidské aktivity 
a zodpovědnosti je život na úkor budou
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cích generací a  přerozdělování peněz 
v  přesvědčení, že vládnoucí garnitura 
lépe než on sám ví, co občan chce. Je to 
sebevražedná strategie. Winston Chur
chill kdysi řekl, že kapitalismus je ne
rovným rozdělením bohatství, a komu
nismus je rovným rozdělením chudoby. 
Nejzávažnějším důsledkem fungování 
pečovatelského státu je upevňování 
společenské pasivity, nezájem o politic
ké dění a uvědomělý život v občanské 
společnosti.“

Vstříc bulvarizaci
A  jak to vypadalo v  médiích? V  zása
dě byla dokončena generační výměna 
v našich redakcích, kam usedli většinou 
již zástupci generace novinářů, kteří 
vstoupili do této profese až po listopadu 
1989, mnozí dokonce až po roce 2000, 
takže jejich bezprostřední zkušenost 

s  komunismem byla buď malá, nebo 
dokonce nulová. Mladší lidé také stanuli 
v čele redakcí a na manažerských a ře
ditelských postech televizí a  rádií. To 
mělo svá plus i minus. Kladně lze hod
notit fakt, že tito lidé, kteří začali určo
vat podobu českých médií, nebyli příliš 
poznamenaní totalitním režimem a ně
kdejšími profesními návyky. Silně nega
tivní byla ale jejich nezkušenost profesi
onální i životní, z níž plynuly konkrétní 
důsledky pro česká média.

Především je to už zmíněný fenomén 
bulvarizace, který v tomto období pro
puká naplno a  ovládá převažující část 
i takzvaně seriózních médií. Pro rozho
dování o náplni a podobě média téměř 
přestalo být důležité, nakolik je která 
událost důležitá, významná či směro
datná pro chod společnosti a  její další 
vývoj. To rozhodující osoby v  médiích 
(editoři, vedoucí redaktoři), i  díky své 

ne vždy oslnivé erudici, často ani ne
dokázali (a  namnoze to platí dodnes) 
kvalifikovaně posoudit a zasadit do his
torických, sociálních, demografických 
a  jiných kontextů. Rozhodující začalo 
být, zda je ta která událost dostatečně 
efektní a zda se od ní dá čekat, že přivá
bí pozornost masového publika, které 
je klíčem k prodeji reklamního prosto
ru v médiu, a tedy zdrojem jeho příjmů. 
Média se tak pomalu, ale jistě, stávala 
veletrhem zábavy a  povyražení. Jejich 
informační funkce významně ustupo
vala do pozadí a o nějaké státotvorné či 
vzdělávací funkci už nebylo lze mluvit 
vůbec.

Uvedený trend nabýval různých po
dob. Na první pohled nejzřejměji se 
promítal do výběru zpráv a jejich řazení 
v  médiích. Začalo to nevinně: stránky 
věnované kultuře najednou okupovaly 

projevy showbyznysu, celostránkové 
rozhovory s hvězdičkami soutěží typu 
SuperStar, které byly na první pohled 
skrytou reklamou na onu soutěž a  její 
producenty. Když se pak vedle takové
ho materiálu objevila recenze na operu 
či informace o nově vydaném románu 
Milana Kundery, byl to spíše ojedinělý 
úkaz, který se dostal – i  svým umís
těním a rozsahem – do role outsidera 
a  okrajové věci. To pochopitelně ovliv
ňuje estetický obzor veřejnosti a stano
vuje jednotlivým jevům v oblasti kultu
ry a zábavy jistou důležitost.

Stejná slova by mohla platit i pro sféru 
politické žurnalistiky. Titulní strany ce
lostátních deníků byly (a od té doby stá
le namnoze jsou) ve velkém množství 
případů věnovány informacím o  udá
lostech pro společnost zcela nepodstat
ných a zaměřených pouze na okamžitý 
efekt – autonehody, únosy, projevy mi

Lidé, kteří začali určovat podobu českých médií, nebyli 
příliš poznamenaní totalitním režimem. Silně negativní 
byla ale jejich profesionální i životní nezkušenost.
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noritních náboženských sekt, kriminál
ní činy atd. Událostem dominantního 
významu – vnitropolitickým i  zahra
ničněpolitickým – je zpravidla věnován 
méně viditelný prostor uprostřed listu 
či ke konci televizních zpráv. A  i když 
se dostane ke slovu událost z takzvané 
vysoké politiky, média se ji velice čas
to snaží „vylepšit“, zefektnit různými 
vedlejšími a nepodstatnými, ale líbivý
mi detaily.

Uveďme jediný, ale zato názorný do
bový příklad. Český premiér Mirek To
polánek po volbách 2006 opustil rodinu 
a  manželku a  vstoupil do nového, ne
formálního vztahu s  poslankyní Lucií 
Talmanovou, s níž povil i nemanželské
ho syna. Pro většinu českých médií byl 
předmětem zájmu onen nemanželský 
vztah a dítě. Zcela mimo zájem noviná
řů však zůstal fakt, že premiér ze své 
milenky svým vlivem učinil místopřed
sedkyni Poslanecké sněmovny, což je 
jev, který bychom hledali spíše na Balká
ně či na Středním východě. Dosazování 
blízkých osob do státních funkcí bylo 
běžné za komunismu. Že se tato praxe 
v  té době začala masivně vracet, bylo 
projevem hlubší krize společnosti, než 
by se možná dalo čekat.

Proč k  takové krizi hodnot dochází, 
co je její příčinou a k jakým to může vést 
důsledkům, na to se novináři neptali. 
Jim stačilo vyfotografovat premiéra, jak 
se nad ránem plíží z bytu své přítelkyně 
nebo vyjíždí s novorozencem z porod
nice. Toto zpřeházení hodnot a  jejich 
významů je důkazem toho, jak povrch
ně se dnes v médiích uvažuje a  jak to 
deformuje obraz skutečnosti, v níž žije
me. Uvedené období tento trend naplno 
odstartovalo a v letech následujících se 
spíše prohlubuje, než naopak.

Toto zpovrchnění žurnalistiky nabývá 
i  dalších podob, neméně zdrcujících. 
V  médiích, zejména elektronických, 
je vedeno čím dál větší množství 
rozhovorů a  besed s  politickými 
veličinami. Každá televizní stanice 
má svůj diskusní pořad, na němž 
demonstruje, že je vrcholným politikům 
jednak rovnocenným partnerem, jednak 

se vžívá do role reprezentanta veřejnosti 
a  vystavuje politiky zrcadlu veřejné 
kontroly. To by bylo v  pořádku, kdyby 
ovšem úroveň moderátorů a  autorů 
těchto pořadů, jakož i otázek politikům 
v  nich kladených nebyla tak povrchní, 
plytká a prvoplánová, nejdoucí k pod
statě událostí a  jevů a  spokojující se 
s  efektní slupkou, která i  politikům 
samotným umožňuje snadno se vyhý
bat věcem a tématům opravdu zásad
ním a onen mediální čas využívat spíš 
ke své vlastní sebepropagaci. Takže 
celkově se v  podobných formátech 
jen předstírá, že o něco jde, že se vede 
veřejná diskuse, ale de facto se jen 
plní veřejný prostor slovy nic nezna
menajícími a  modelujícími virtuální 
realitu.

V důsledku jde o marketingové pře
svědčování budoucích voličů. Chybou 
současných médií (a to platí opět v celé 
dané časové ose) je, že se na tomto pod
vodu na veřejnosti aktivně podílejí, ba 
že jsou toho sami často hlavními tvůrci.

Investigativní mediokracie?
Stále častěji vyslovovaným pojmem 
v mediální praxi tohoto období je po
jem investigativní žurnalistika. Investi
govat znamená pátrat. Pátrací žurna
listika je nápodobou detektivní práce. 
Novinář pátrá po skrytých detailech 
a souvislostech událostí, a často se vy
stavuje osobnímu nebezpečí, protože 
témata investigativní žurnalistiky se 
nejčastěji pohybují na pomezí zákona. 
Typicky jde například o utajené vztahy 
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politiků s kriminálním podsvětím, ne
kalé podnikání veřejných osob, pode
zřelé příjmy navozující úvahy o korupci 
atd. Tato část žurnalistiky může být pro 
společnost vítanou ochranou, ale jen 
tehdy, konáli se odpovědně a důsledně. 
Pak může posloužit k očistě společnosti 
od negativních jevů a posloužit i obec
né mravnosti.

S  pojmem investigativní žurnalisti
ka se ale v českých médiích neúměrně 
plýtvá a často se jím označuje žurnalis
tika zcela opačného typu a dopadu. In
vestigativní novináři někdy propůjčují 
své médium a jeho prestiž zájmům ur
čitých osob či skupin, zveřejňují jimi vy
brané informace o osobách či skupinách 
konkurenčních, a  tím se zpronevěřují 
profesionální etice novináře a  poško

zují renomé celé profese u  veřejnosti. 
Už jsme se v  předchozích kapitolách 
zmínili o mediálním racketeeringu, tý
kajícím se především podnikatelského 
prostředí. Vedle toho ale stejně škodli
vým jevem podobného typu je falešná 
investigace v politice, sloužení zájmům 
vybraných politických struktur a zapo
jení se do politického boje, což noviná
řům a médiím nepřísluší.

Pro příklad uveďme tzv. kauzu Olovo, 
v níž novináři z deníku MF Dnes v roce 
2000 zveřejnili kompromitující mate
riál, který měl poškodit tehdejší funk
cionářku sociální demokracie Petru 
Buzkovou. Novináři byli svým prostře
dím a  částí veřejnosti hodnoceni jako 
hrdinové. Ale při bližším pohledu bylo 
zřejmé, že posloužili něčím konkrétním 

zájmům (nejspíše právě okolí samot
né Buzkové, ale nikdy se to nepovedlo 
prokázat, jen to plyne z logiky a vývoje 
kauzy) a zveřejnili podvrh, mající za cíl 
poškodit jejich protivníka (tehdy premi
éra Zemana).

Investigativní žurnalistika může 
mít i  vážné vnitropolitické dopady. 
Novinářské odhalení nevysvětlených 
příjmů tehdejšího premiéra Stanislava 
Grosse přivodilo na jaře 2005 jeho pád 
a vážnou vládní krizi. Opět se i zde ale 
nabízí otázka, zda náhodou nešlo pře
devším o  politický komplot směřující 
k odstranění Grosse z čela politických 
struktur.

Je patrné, že investigativní žurnalis
tika může mít pozitivní i negativní do
pady na život celé společnosti. A je jen 
věcí etiky samotného novináře a  jeho 
média, který z  obou výsledků nasta
ne. V každém případě je investigativní 
žurnalistika jedním z důležitých feno
ménů, ohraničujících a  vymezujících 
také stále častěji se vyskytující pojem 
mediokracie. Tento pojem, a  ještě spí
še obava z  něj, vychází z  představy, 
že média dokážou dominantní měrou 
ovlivnit život společnosti, vytvořit ná
hradní, virtuální realitu vzdálenou re
álné skutečnosti a modelovanou podle 
zájmů struktur v médiích, kolem médií 
a za médii stojících.

Strachu z mediokracie propadají čas
to politici, čelní představitelé podnika
telské sféry, ale i velká část angažované 
veřejnosti. Je to obava ve své podstatě 
relevantní a  oprávněná. Média musí 
podléhat permanentní kontrole veřej
nosti a samoočistným etickým mecha
nismům. Jen to nás pak přibližuje kul
turní civilizaci a vzdaluje nás totalitní 
minulosti.

Zda a  nakolik se to daří, můžeme 
dnes, po dalších více než deseti letech 
posoudit opět každý sám. Bojím se ale, 
že mnoho pozitivních zjištění bychom 
nenašli. Nelze se pak divit, že zhruba 
právě v tomto období byla tradiční mé
dia poprvé masivněji konfrontována 
s  obecně klesající důvěrou veřejnosti 
v ně. Maska začala postupně padat. 

Nazdar, bulváre! Nejvýraznější personou 
porevolučního žurnalismu v Čechách 
byl Pavel Šafr (na snímku s Milošem 

Zemanem vpravo). Postupně vedl třeba 
Lidové noviny, Mladou frontu Dnes 

nebo Refl ex. Podařilo se mu tato média 
natolik bulvarizovat, že se mohl stát 

i šéfredaktorem Blesku.   Foto Profi media
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tIPy

KINGDOM COME. Co se naproti tomu krutě nepovedlo, je 
hra Kingdom Come: Deliverance, kterou vytvořilo české stu-
dio Warhorse. Navzdory mohutné reklamní kampani, skvě-
lému námětu a příběhu z českého středověku a velkému 
očekávání je to bohužel průšvih. Šifra obvykle nedává „antiti-
py“, ale tady to jinak nejde. Hra je kvůli technickým chybám, 
takzvaným bugům, prakticky nedohratelná. Ale hlavně, koho 
napadlo udělat ji „realisticky“ na úkor jakékoli hratelnosti? Jak 
může někoho bavit, když mu hlavní hrdina po dvou dnech 
umře proto, že sežral plesnivý chleba? O neintuitivním ovlá-
dání ani nemluvě. Obrovské zklamání… –vid–

SALLY FACE. Horká novinka mezi nadšenci luštění záhad 
i starých dobrých adventurových her, to je Sally Face. Pouta-
vý příběh, v němž dospívající klučina se zohyzděným obliče-
jem, který nosí masku a modré vlasy (kvůli čemuž si vyslou-
žil přezdívku Sally Face) objevuje duchy, vrahy a všemožné 
záhady v panelovém domě, do nějž se nastěhuje. Umělecké 
zpracování je krásné, příběh vtipný a ironický a postavy jsou 
barvité a zajímavé. Co víc si od oddychové hry přát?  –pet–

JARO BEZ RÝMY? Zkuste to jinak... Využijte Joalis Anaerg, 
preparát, který navozuje normální stav imunitního systému. 
Anaerg je zpracován unikátními speci�ckými informační-
mi technologiemi, které optimalizují jeho účinek. Působení 
je navíc podpořeno vybranými bylinami. Obsažená kopřiva 
dvoudomá a rozmarýn lékařský podporují přirozenou obrany-
schopnost organismu.  www.joalis.cz

SVĚT KNIHY 2018. 
Další ročník meziná-
rodního knižního ve-
letrhu a literárního 
festivalu Svět knihy 
Praha se uskuteční 
od 10. do 13. května 
2018 na výstavišti 
v pražských Holešo-
vicích. Je ho dvěma 
hlavními té maty bu-
dou Komiks s pře-
hlídkou domácích 
i zahraničních tvůrců 
a Převratné 20. sto-
letí, které nabídne 
re�exi tohoto období v podobě diskusí a prezentací domá-
cích i zahraničních autorů a myslitelů. Nebude tam chybět 
ani stánek Šifry. sk2018.svetknihy.cz

RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co rozšiřuje obzory, okouzluje smysly 

a nedává spát členům naší redakce.  
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafi kách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: Dobrá čajovna, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U Kostelíčka 138, 
Kolín; Dobrá čajovna, Havlíčkovo náměstí 
84, Kutná Hora; Slunečnice - Zdravá 
Výživa, Chelčického 78/21, České Budějovice; 
U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, Praha 2; Dobrá 
čajovna, Václav. náměstí 14, Praha; Vitamare, 
M. Cibulkové 351/26, Praha 4; Zdravá výživa 
EscaBona, Vinohradská 194, Praha 3; World Vegan 
– Černá labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Krámek 
Dobrá farma, Dukelských hrdinů 15, Praha 7; Natur 
styl, Škrétova 2a, Jihlava; Bylinky u Matulky, Husova 
23, Jihlava; Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 
21, Jihlava; Zlatý klíček – Centrum zdraví a harmonie, 
Jaselská 8, Brno; Zdravá výživa Šternberk, U Horní 
Brány 6, Šternberk

Pokud máte tip na vhodné prodejní 
místo ve svém okolí, kontaktujte nás na 
redakce@casopis-sifra.cz či 702 417 540

Vám pošleme až domů
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Hledání ztracené 

ARCHY
K čemu všemu bylo dobré 

Kopí osudu či Archa úmluvy 

a proč je měl po ruce nebo 

o ně usiloval každý, kdo 

chtěl vládnout světu? 
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Co se dělo při jednom z nejzajímavějších pokusů 20. století a proč na něj bylo uvaleno informační 
embargo?

FILADELFSKÝ EXPERIMENT
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Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle nejslavnějšího světovéhodramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.

Šifra mistra
       Williama
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Hledání ztracené 
K čemu všemu bylo dobré 

Kopí osudu či Archa úmluvy 

a proč je měl po ruce nebo 
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o ně usiloval každý, kdo 
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Jeden z nejslavnějších 
mužů historie nejenže 
nebyl malého vzrůstu, 
ale převyšoval ostatní 
především schopnostmi, 
ambicemi a velikostí ducha. 
V čem byl tak výjimečný?

Napoleon
Veliký 
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?
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bylo uvaleno informační 
embargo?
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O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?
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Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 
Se zakladatelem farmářských 
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 
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Média a lži
Média a lžiProč nevěřit dnešním médiím? 

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.
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Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Naplní se 

proroctví?
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Jeden z nejslavnějších 
mužů historie nejenže 
nebyl malého vzrůstu, 
ale převyšoval ostatní 
především schopnostmi, 
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LEONARDO DA VINCI byl podle nejnovějšího objevu ještě chytřejší, než se myslelo. Na obrázku je jeho předchůdce dnešní helikoptéry.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými vynálezy a výzkumy, které posouvají i mění náš pohled na svět.

Největší objevy

World Vegan
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, Husova 

Masarykovo nám. 
– Centrum zdraví a harmonie, 

Supervulkán pod Yellowstonským 
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?
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Většina nejkrásnějších věcí v přírodě, umění i architektuře v sobě ukrývá přesný matematický vzorec. Ne nadarmo setéto harmonické proporci říká božský poměr.
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i jednotlivá čísla

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Vědci přicházejí neustále s fantastickými vynálezy a výzkumy, které posouvají i mění náš pohled na svět.

Největší objevyNejvětší objevy
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Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

jedů a odpadků, jimiž lidstvo zaplavilo planetu.Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé Umírající moře

       

Svět 

       

Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

harakiri
Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

harakiri
LEONARDO DA VINCI byl podle nejnovějšího objevu ještě chytřejší, než se myslelo. Na obrázku je jeho předchůdce dnešní helikoptéry.

Naplní se 

LEONARDO DA VINCInejnovějšího objevu ještě chytřejší, než se myslelo. Na obrázku je jeho předchůdce dnešní helikoptéry.

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

chemický průmysl. Co to znamená pro lidi, zvířata a planetu?

Většina nejkrásnějších věcí v přírodě, umění i architektuře v sobě ukrývá přesný matematický vzorec. Ne nadarmo setéto harmonické proporci říká božský poměr.

 ZLATÝ ŘEZ

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 

A proč je
 tak těžké

 být 

dobrým
 rodičem?

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

01 2018 

59 Kč | 2,40 €
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Ashrita Furman je držitelem největšího 

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

změny?změny?změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...
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01 2018

59Kč | 2,40 €
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Rok Rok Rok 
změny?změny?změny?

08 201759 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE S POČASÍM?Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

04 2016

 2,40 €

 ZLATÝ ŘEZ ZLATÝ ŘEZ
Většina nejkrásnějších věcí v přírodě, umění i architektuře v sobě ukrývá přesný matematický vzorec. Ne nadarmo setéto harmonické proporci říká božský poměr.

 ZLATÝ ŘEZ

Chvála matek

CO SE DĚJE S POČASÍM?

CO SE DĚJE S POČASÍM?

CO SE DĚJE 

03 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hon na děti
Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

Dobrá 
59 Kč 

Kosmická 
Kosmická 
Kosmická 
Kosmická 
Kosmická 

05 2016

59 Kč | 2,40 €
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FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

chemický průmysl. Co to znamená pro lidi, zvířata a planetu?

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

poznání dobra a zla, o tom, že nic na světě 

není černobílé a o tom, v čem je naše naděje.

Kč | 2,40 €

09 2016
59 Kč | 2,40 €
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramidMěsto pyramidMěsto pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  
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Mystéria Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

6-7 2016

59 Kč | 2,40 €
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Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Média a lži
Média a lži
Média a lžido pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

Exkluzivní rozhovor 
s

slavnou moderátorkou 

Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě Kosmická 
Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

11 2017
59 Kč | 2,40 €

JAK SE ŠIDÍ LIDIZ Čechů a Slováků se stali s posvěcením 
Evropské komise občané druhé kategorie. 
Kromě potravin se u nás ale šidí už i pivo.




