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Více než 16 000 přístrojů pomáhá 
lidem po celém světě



EDITORIAL

3

o jedné z přednášek na květnovém festivalu Svět knihy, kde bylo kvůli 
horkému počasí téměř nedýchatelno, jsem z pražského Výstaviště 

vyrazil na procházku do nedaleké Stromovky. Tenhle překrásný park, 
kdysi královská obora, je jedním z nejsvětlejších míst hlavního měs-

ta. A to proto, že máte najednou – obzvláště v její vzdálenější části směrem 
k Bubenči – pocit, že vůbec nejste ve městě. Venkovan se možná ušklíbne, 

ale obyvatelé Prahy si každého nezabetonovaného kusu země považují.

Partičky pod četnými druhy listnáčů i jehličnanů, jejichž pest-
rost dělá jménu parku čest, si pohrávají s dětmi, s míči či lahvemi 
vína, pohodlně si lebedí u přenosných grilů či na lavičkách, zatím-

co rekreační běžci na cestách překonávají své osobní rekordy.

Příjemně vyvětrán jsem se na zpáteční cestě usadil u jezírka s jakýmsi dře-
věným molem s vytvarovanou kachní hlavou. Unavené oči těkají po okolní 

zeleni, která tak uklidňuje a dodává sil do dalších bojů s džunglí velkoměsta, 
když tu připluje až skoro ke břehu majestátní labuť. Dlouho jsem neviděl 

tohle elegantní zvíře tak zblízka. Pluje velmi klidně, občas ponoří hlavu nebo 
začne baštit zelenou řasu. Pozoruji ji, ona pozoruje mě. Po dlouhé době mám 

pocit, že opravdu odpočívám a nikdo a nic mě neruší. Co cítí ona, netuším.

Celá idylka trvá nanejvýš minutu. „Hele, labuť,“ zahuhlá postpubertální 
hlas a je zle. Floutek, který se zřejmě snaží zapůsobit na svou novou holku, 
si to namíří přímo ke krásnému vodnímu ptákovi, a začne naznačovat, že 

jej chce nakopnout. Labuť reflexivně reaguje a natahuje svůj dlouhý krk. 
Dementa obecného to začíná bavit a shání se po nějakém nástroji, kte-

rým by do labutě mohl šťouchnout, nebo ji jinak vyprovokovat. Naštěstí 
nic nenašel. Přesto vytrvale doráží a přibližuje se k labuti velmi blízko.

Čekám, kdy pták zasyčí a klovne jej (nebo jinak zneškodní), jak hocha s IQ blíz-
kého rákosu varuje i jeho přítelkyně, ale labuť se – kromě reakcí na máchající 
tenisku – vůbec nenechá vytočit. Obdivuji její pevné nervy, protože ve mně se 

začíná vařit krev. Ale nakonec si z ní vezmu příklad – taky nejde do zbytečného 
konfliktu, i když by mohla. Díky jejímu klidu výrostek za pár minut zklama-

ně odchází a labutěnka jako největší frajerka odplouvá ke středu jezírka.

Nevím, proč se vlastně říká „nebuď labuť“. Minimálně v tomto případě 
se mi osvědčilo udělat to stejně jako ona. Kdybych to řešil po 

svém, mám na krku přinejmenším ublížení na zdraví.

Když se člověk opravdu dívá, v přírodě se toho 
naučí nejvíc. Na rozdíl od nás totiž ostatní ži-

vočichové respektují přirozený běh věcí a ví, co 
mají dělat. A taky neubližují ostatním jen proto, 
že je to baví. Na tohle jsou jediní experti – lidé.

Číslo, které právě držíte v rukou, je věnováno zázrakům přírody.          

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Buď labuť
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Jdi s tou chemií do hajzlu,“ kaboní 
se v  legendárním filmu Vesničko 
má středisková nezapomenutelný 
doktor v  podání Rudolfa Hrušín-

ského, který se tak rád kochal, když bráz-
dil středočeskou krajinu ve staré škodov-
ce, až se občas zapomněl věnovat řízení 
a sjel do příkopu. „Jen se na to podívej. To 
není země, to je zahrádka! A  jestli máš 
srdce, tak to musíš cejtit,“ říká svému 
voříškovi, kterému dal jméno Karl von 
Bahn hof, když tu nad nimi proletí práš-
kovací letadlo.

Dnes by asi pan doktor tak nadšený 
nebyl. Skoro všude totiž roste řepka a re-
lativní pestrost českých luhů a hájů je mi-
nulostí. „Jestli máš nos, tak to musíš cej-
tit,“ mohla by znít filmová hláška dnes. 
To, že řepka mírně řečeno nevoní, je ale 
její nejmenší problém.

Tato plodina, která každý rok nabarví 
republiku nažluto, zabírá až 18 % orné 
půdy v Česku a stále nemá dost. Tedy ona 
za to tak úplně nemůže. Oblíbili si ji naši 
velkoagrárníci, obzvláště ten největší, 
který zrovna Česku vládne z pozice 
premiéra. On sice tvrdí, že jeho 
firma pěstuje pouze pět pro-
cent z  celkového množství 
řepky, ale zapomněl dodat, 
že od ostatních zeměděl-
ců ji odkupuje, protože 
v dřívějších letech šikov-
ně prolobboval, aby se 
přimíchávala do ben-
zinu. Můžeme se tak 
v  Kocourkově jménem 
Evropská unie pyšnit 
tím, že plníme normy 
na „obnovitelné zdroje“. 
Někde do nich započítá-
vají energii z větru, jinde 

z vody, my máme řepku, i když víme, že 
to je holý nesmysl. Ale výnosný...

Zatímco dřív se řepka pěstovala hlav-
ně pro potravinářské účely, dnes se vět-
šina pěstuje kvůli dotacím. Kromě toho, 
že někdo vydělá na jejím pěstování a pro-
deji, je jinak celé tohle obdělávání úplně 
k ničemu.

Pro českou krajinu to má naprosto 
devastační účinky. „Řepka má vysoké ná-
roky na živiny,“ vysvětlil v rozhovoru pro 
DVTV přírodovědec Jakub Hruška. Jiný-
mi slovy, vytahá z půdy vše cenné, skončí 
v benzinu a na půdě, která prošla „řepko-
vou kůrou“, už nic pořádně nevyroste. Je 
totiž mrtvá. 

Řepková pole se extrémně hnojí a pře-
devším „ošetřují“ herbicidy. Nejvíc ze 
všech. Řepka se stříká tunami chemie až 
desetkrát do roka, takže je půda chemií 
přímo nasáklá. Vloni publikoval Český 
hydrometeorologický ústav studii, ve 
které varoval, že je pesticidy znečištěna 
i většina podzemní vody, zbytky byly na-
lezeny dokonce i ve vodě pitné. 

Ta největší lahůdka se jmenuje gly-
fosát, složka nejznámějšího herbici-

du na světě s  názvem Round Up, 
který vyrábí nechvalně proslulá 
společnost Monsanto, jež zamořila 

tuhle planetu těmi největšími 
svinstvy víc než kdokoli jiný. 
Na RoundUpu je nejšílenější 
to, že zabíjí vše živé – kromě 
plodiny, která je geneticky 
modifikovaná tak, aby neza-
bil i ji. Takové GM plodiny se 
nazývají RoundUp Ready, jsou 

na zabijáckou dávku chemie 
„připravené“.

Řepka, která se v Česku pěstu-
je, údajně není geneticky modifi-
kovaná, i když je toto pěstování 
v  Česku povoleno. Pokud tedy 

není GM, jak je možné, že se ve velkém 
stříká rakovinotvorným glyfosátem, jejž 
Evropská komise málem zakázala, ale 
nakonec to neudělala? Jak to, že nikde 
v okolí řepky nespatříte živého tvora, na-
tož včelu? Ať si každý odpoví sám.

Loni na podzim zveřejnil časopis Plos 
One  studii  entomologů z  Radboudovy 
univerzity v Nizozemsku a německé En-
tomologické společnosti v Krefeldu, po-
dle níž vymřely již neuvěřitelné tři čtvr-
tiny hmyzu. Řepka si poradí i bez včel, 
neboť jsou mnohé odrůdy samosprašné, 
takže to nikdo neřeší…

 Vyrazíte-li do Rakouska, o tom, že se 
v Česku nepěstuje geneticky modifikova-
ná řepka, budete pochybovat ještě víc. Na 
první pohled, kromě toho, že není všude, 
je úplně jiná… Dnes bychom řekli bio. 
Tedy taková, jaká u nás byla kdysi.

Přesto se našel „frajer“, který vyrazil po 
rozhovoru přírodovědce Hrušky do ofen-
zivy, místo aby zalezl pod stůl a zpytoval 
zbytky svědomí, má-li jaké. Vydal se do 
stejné televize, aby divákům pověděl, že 
je řepka vlastně super. Politicky korektní 
DVTV po Hruškovi, který decentně, ale 
otevřeně poodhalil, jakou ekologickou 
katastrofu jsme si způsobili, tak dala stej-
ný prostor i  protistraně, v  objektivním 
duchu „deset minut Hitler, deset minut 
Židé“. A  dobře udělala. Když umožníte 
lidem mluvit a necháte je, aby se odko-
pali sami, funguje to stokrát lépe než 
cenzura. „Já mám řepku moc rád,“ vyprá-
věl zemědělec Josef Diviš, jemuž dobrota 
a upřímnost přímo koukala z očí. Za její 
špatnou pověst prý mohou média a žlutá 
barva v krajině je krásná. Prý je to nejzis-
kovější plodina, kterou pěstuje, ale kvůli 
byznysu to nedělá – podstatný je pro něj 
především „přínos pro půdu a  krajinu“. 
Na to se dá říct jen jedno: Jdi (s tou che-
mií) do hajzlu.

Žlutá nádhera
Šifra upřímného mistra
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Z jiného světa
KOLIK JE HODIN? Řada anglických 
středních škol se rozhodla jít 
s dobou způsobem, který dozajista 
nadzdvihne nejedno obočí – vyměnit 
klasické hodiny za digitální, aby 
studenti věděli, kolik je. Neumí 
totiž hodiny. „Současná generace 
se neumí orientovat v čase na 
tradičních analogových hodinách 
tak jako starší generace. Mladí jsou 
zvyklí sledovat digitální verzi času 
na svých mobilech a počítačích. 
Skoro vše, co mají, je digitální,“ 
prohlásil Malcolm Trobe z organizace 
The Association Of School & 
College Leaders. Učitelé se změnou 
souhlasí a uvádějí poměrně rozumné 
vysvětlení – nepřejí si, aby studenty 
něco rozrušovalo a znervózňovalo, 
když píší test. „Nechcete přece, 
aby se hlásili a ptali, kolik času 
ještě zbývá,“ doplnil Trobe. Nejde 
přitom o žádné malé děti, ale o žáky 
z devátého, desátého a jedenáctého 
ročníku. Nepřekonatelnou potíží je 
také držení tužky. Studenti podle 
všeho nedokážou ani pořádně psát, 
protože kvůli zvyku ťukat na iPadu 
a smartphonu nedisponují silnou 
jemnou motorikou. Šifra navrhuje 
preventivně zrušit i testy a také 
čtení, protože děti stejně koukají na 
videa a nejsou na písmenka zvyklé.

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

BLBÝ A NEMOCNÝ. Já nejsem blbý, ale nemocný! Vědci z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy přišli s překvapivým zjištěním. Vyzkoumali totiž, 
že jeden z běžně se vyskytujících virů snižuje inteligenci nakaženého člověka. 
Nu, leccos by se tím vysvětlovalo… „Primárně, už skoro 30 let, studujeme 
vliv toxoplazmózy na mentální výkon. Chtěli jsme se podívat, jestli to, co jsme 
objevili u toxoplazmózy, se objevuje i u nějakého viru,“ řekl Jaroslav Flegr, 
vedoucí laboratoře evoluční biologie. Co se ale nestalo – nějaký virus se našel. 
Cytomegalovirem, nebezpečně znějícím, ovšem nenápadným a na první pohled 
neškodným cizopasníkem je nakaženo 52 % lidí, u starších ročníků číslo vzrostlo 
až na 80 %. Do konce života se tak má nakazit téměř každý. „Hlavní trik, který 
se naučil, je, že nakaženým moc neškodí, takže ho dál šíří a lékaři proti němu 
nebojují. Postupně se promoří celá populace,“ tvrdí pan Flegr. Pokud bychom 
přece jen považovali sníženou inteligenci za něco, co škodí, některá antivirotika 
na to údajně zabírají. Vedlejší účinky ale mohou být tak nepříjemné, že by 
mohly škodit více než samotný virus. Ano, ani lék na blbost není výjimkou.

ŘEKNI HESLO! Osmaosmdesátiletý důchodce Kenneth Harkins ze 
skotského Edinburghu zřejmě kvůli stařecké demenci, kterou trpí, 
zapomněl heslo ke svému účtu u mobilního operátora Virgin Mobile. 
A to neměl dělat. Harkinsova rodina se pokusila tarif, který stál 10 liber 
měsíčně (cca 300 korun), zrušit, neboť kvůli zhoršenému zdraví již pro 
seniora postrádal smysl. Operátor ale vyžadoval heslo, které pan Harkins 
zapomněl. „Zaměstnanci Virgin Mobile po nás dokola chtěli heslo a bez 
něj nám odmítali nabídnout jakoukoliv jinou pomoc nebo se s námi dále 
bavit,“ popsala situaci Harkinsova dcera Julia. Pouhým ignorantstvím 
to ale neskončilo. Namísto poskytnutí hesla či hledání řešení se firma 
Virgin Mobile jala posílat upomínky a nakonec prostřednictvím externí 
firmy vymáhat dluh ve výši cca 38 liber, zhruba 1100 korun. Když 
se rodina obrátila na média, operátor dobrosrdečně prohlásil: „Jako 
gesto dobré vůle jsme smazali zbývající dlužnou částku...“ Starý pán 
každopádně nedopadl ještě tak úplně nejhůř. V Česku by exekutor 
mezitím vykouzlil dluh aspoň sto tisíc a stihl mu sebrat klidně i dům. 
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NA ZDRAVÍ. Listy a květy vinné révy na vinicích na 
Mikulovsku v květnu popálil herbicid, kterým zemědělci 
na sousedním poli stříkali kukuřici. Foukal totiž silný 
vítr a látka se rozletěla do okolí. Zasaženo bylo celkem 
šest vinařství, která mají vinice na Liščím vrchu v Březí. 
„Podle mých odhadů je zasažených deset až dvanáct 
hektarů vinic a k tomu dva hektary ovocných sadů. 
Poškození je viditelné na třiceti až padesáti procentech 
plochy,“ prohlásil vinař Jindřich Kadrnka s tím, že 
zřejmě přijde o část úrody. Škodu zatím nelze přesně 
odhadnout, neboť záleží na tom, zda se réva po letošku 
vzpamatuje, nebo budou keře postupně odumírat a bude 
nutné je nahradit. Vinaři netuší, čím vlastně zemědělci 
v inkriminovaných dnech pole stříkali; od toho se bude 
odvíjet, zda „jen“ uschnou listy, nebo se zničí celý keř. 
Vinaři ihned vinice postříkali látkou, která by měla 
stimulovat růst révy, a napumpovali ji vitaminy kvůli 
rychlejší regeneraci. Teď budou doufat… Zajímavá je 
přitom reakce vedení mikulovské firmy, která škody 
způsobila. Její šéf prohlásil, že je jim líto, že se něco 
takového přihodilo, ale že se „nedá hovořit o tom, že 
bychom něco zanedbali“. Může prý za to příroda…

NĚMECKÉ BEZPEČÍ. Německý ministr vnitra Horst 
Seehofer se nedávno s velkou pompou pochlubil pro mnohé 
nečekaným prohlášením – Německo minulý rok zaznamenalo 
nejnižší kriminalitu za posledních 25 let. Až do roku 2013 
kriminalita prý vytrvale rostla, ale teď, zničehonic, je 
nejnižší od roku 1992. Během posledního „járu“ pak měla 
země zaznamenat neuvěřitelný 10% pokles oproti roku 
předchozímu – na celkem 5,76 milionu trestných činů. 
„Německo je bezpečnější. Nicméně k odvolání poplachu 
není žádný důvod,“ prohlásil poněkud schizofrenně ministr 
Seehofer. Pokud vám na tom něco nehraje, pak vězte, že 
trestné činy migrantů se do statistik celkové kriminality 
nezapočítávají, neboť jsou vedeny odděleně. Je to asi 
podobné, jako kdyby ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, 
že se prudce zlepšilo zdraví populace, a přitom vyřadilo ze 
statistik lidi nad 60 let. Seehofer ale aspoň prozradil, že 
počet trestných činů migrantů poklesl o 23 % (z 950 000 
na 700 000) pouze kvůli tomu, že v uplynulém roce dorazilo 
výrazně méně migrantů. Jelikož se však 44 % německých 
občanů cítí méně bezpečně než před několika lety, bude 
muset německá vláda na statistikách ještě zapracovat. 

NEZTRÁCET VÍRU. V Krásné Lípě vyrostlo něco, co je v cizině 
poměrně běžné, v Čechách se nicméně jedná o výjimku – 
samoobslužný bar. Miloslav Petrášek věří, že se lidé občerství 
a zanechají na místě sumu dle svého uvážení. Vžijte se nyní do 
role upoceného cestovatele, který nikdy předtím na Kamennou 
Horku v Krásné Lípě nezavítal. Neznaje nikoho v okolí 
náhle uvidí pohodlná místa s lehátky, ledničkou vybavenou 
chlazenými nápoji a jídlem, a majitel nikde. Očekává od vás, 
že poctivě zaplatíte a vydáte se dál na cestu. Ze světa je znám 
třeba podnik Vault Coffee Shop & Bakery, kavárna bez obsluhy 
v Severní Dakotě, kde se každý obslouží a zaplatí sám; majitelé 
dokonce hlásí, že lidé ze štědrosti přeplácí. V Šifře samozřejmě 
nechceme šířit cynismus a posilovat české stereotypy, přesto 
nás počin pana Petráška upřímně rozesmál, když jsme si vybavili 
slavnou scénu z Formanova filmu Hoří, má panenko, v níž 
místní na hasičském bále rozkradli při zhasnutí světel celou 
tombolu. Faktem je, že na podobném principu funguje i Lesní 
bar v Jeseníkách. Majitel nového podniku Miloslav Petrášek říká: 
„Vůbec nepřemýšlím nad tím, že by tu někdo jedl a pil zadarmo. 
Věřím v poctivost lidí.“ Nuže, budeme mu v tomto experimentu 
ze srdce fandit a přát si, aby lid nerozebral vybavení 
a zařízení baru a pan Petrášek nedostal pokutu kvůli EET.

DOUCHA S OBDIVEM. Jakmile svědci umírají a viníci ani 
miliardy se nenacházejí, hned víme, že jsme doma. Kauza 
privatizace OKD ještě pořád neskončila, naopak klesá do ještě 
hlubších bažin. Obvodní soud pro Prahu 2 v pondělí 7. května 
zprostil obžaloby tři muže, kteří čelili vážnému obvinění 
– měli státu způsobit škodu 6 miliard korun kvůli špatně 
vypracovanému posudku. Soud ale obvinění nepovažuje za 
platné. Poukázalo se na řadu nedostatků včetně faktu, že 
žaloba přišla až 10 let poté, co se „kontroverze“ odehrála. 
Jako důvod obrovského podhodnocení znalcem Rudolfem 
Douchou, který byl jedním z obžalovaných, zazněl šibeniční 
termín tři týdny na vypracování posudku. Jaksi ale soud 
nezmínil, že po kvapném vypracování posudku se zbylé 
státní akcie prodaly za hubičku firmě Karbon Invest, která 
je za pouhé dva měsíce prodala dále investiční skupině RPG 
Industries, mezi jejíž vlastníky patří Zdeněk Bakala. U soudu 
přitom vyšlo najevo, že miliardář měl o OKD zájem ještě 
před privatizací. Zproštěný Doucha aféru zhodnotil po svém: 
„Musím obdivovat paní soudkyni, která ukázala obrovský 
nadhled, a že z toho všeho zmatku se jí podařil udělat velmi 
dobrý pohled na celou věc.“ Tohle asi nebyl laciný obdiv… 
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Byl jednou 
jeden mozek

Dana Steinová 
je světovou autoritou 
v oblasti paměťového 

tréninku. A tak ví, že se 
paměť od pětadvaceti 
let věku zhoršuje, proč 
se mozek stává cíleně 
apatickým i to, jak jej 
lze spolehlivě obelstít.   

Text: Milan Vidlák

Foto archiv DS



9

ROZHOVOR

D ana Steinová (68) je přírodní 
úkaz. Když jsem na ni narazil 
na veletrhu pro seniory Active 
55, kde zrovna přednášela 

o trénování paměti a mozkovém joggin-
gu, zaujala mě především svou energií 
a neutuchající vitalitou, kterou by jí zá-
viděla kdejaká „třicítka“. To jsem ale ješ-
tě netušil, co všechno má tato elegantní 
dáma a  šestinásobná matka „na triku“. 
Od 80. let organizuje kulturní a vzdělá-
vací akce pro seniorskou populaci a ini-
ciovala vznik univerzity třetího věku 
v Praze.

V roce 1993 ji pozval kolega z Evropské 
federace pro seniory, který byl zároveň 
předsedou sociálního výboru Rady Evro-
py, na evropské symposium o trénování 
paměti ve švýcarském Rüschlikonu. „Se-
tkala jsem se tam s belgickou psycholož-
kou Arlette van Asselovou, která o téma-
tu – zdálo se mi – jako jediná vůbec něco 
věděla. U večeře se ptala paní Arlette, kdy 
jsem se narodila. Řekla jsem jí, že v roce 
1949. ,Doufám, že ne v září,‘ odpověděla. 
,Jo, v září.‘ – ,Neříkej mi, že třináctého.‘ – 
,Ano, třináctého.‘ Takže jsme zjistili, že 
jsme vlastně twins.“

Obě dámy si padly do oka a  v  roce 
1994 uspořádaly první seminář trénová-
ní paměti v Česku; o čtyři roky později 
vznikla Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging. Pozoruhod-
né je, že kromě Němců, Švýcarů a  Ra-
kušanů nikde nic takového neexistuje 
– navzdory tomu, že populace stárne 
a Alzheimerova choroba se stává postra-
chem. Díky Daně Steinové se Češi stali 
světovou velmocí, neboť dokázali vyško-
lit 2000 lektorů a vyvinout metody, kte-
ré sklízejí obdiv po celém světě. Zájem 
je, i vzhledem k demografickému vývoji, 
obrovský.

I  proto byl kurz tréninku paměti 
a  mozkového joggingu pro svou jedi-
nečnost letos zařazen do tréninkové-
ho programu OSN s názvem Institute 
of Ageing (Institut stárnutí) na Maltě. 
„S věkem se mozek stává cíleně apatic-
kým, protože si myslí, že už všechno 
ví. Jeho už nic tak moc nevzruší. My 
naštěstí víme, jak na něj,“ říká předsed-

kyně České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging a současně 
i Krajské rady seniorů hlavního města 
Prahy v rozhovoru pro Šifru.    

Proč se trénování paměti věnuje tak 
málo lidí, když lidstvo stárne a stále 
víc zapomíná? Alzheimerova nemoc 
je přece velký problém… 
Především chybí vyškolení trenéři pamě-
ti. I třeba takové zdánlivě pokrokové Spo-
jené státy americké si uvědomily, že něja-
ké trénování paměti by bylo záhodno té 
stárnoucí americké populaci nabídnout, 
až teprve v roce 2008. 

Souvisí to s kultem mládí, krásy a do-
konalosti, které dnešní společnost 
vyznává? 
Já jsem v  USA prožila hodně času a  je 
pravda, že Američané si dlouho hráli na 
to, že všechno je OK. Jak víte, jejich život-
ní styl nepřipouští, že by něco OK nebylo, 

protože by se tím znemožnili před sou-
sedy. Tam se moc nepřiznává, že něco 
nefunguje. Mohu to říct s určitostí. Na-
vštívila jsem tři celoamerické konferen-
ce American Society of Ageing, největší 
v  oblasti péče o  seniory, na každé byly 
čtyři tisíce lidí. V roce 2003, 2004 a 2008. 
Pokaždé jsem byla jediná, kdo hovořil 
o trénování paměti.  

V čem vidíte přínos trénování paměti?
Viděla jsem okamžitý efekt a  obrovské 
možnosti. Lidé, kteří v  pozdějším věku 
obvykle házejí flintu do žita, si najednou 
uvědomili, že mají ještě velký mentální 
potenciál. Marná sláva, mozek stárne, 
a zdaleka není tak dokonalý nástroj, jak 
bychom si mohli myslet, a to ani v mla-
dém věku. Mozek naši asistenci potřebu-
je, protože na některé výkony není vůbec 

naprogramován. Například si nejsme 
schopni zapamatovat deset po sobě jdou-
cích informací. 

Ani v mládí?
Ani kdybyste měl IQ 170, ani kdyby vám 
bylo 16. Mozek si neumí zapamatovat se-
znam informací v sekvenci.

Tvrdíte tedy, že máme o mozku idea-
lizované či zkreslené představy?
Přesně tak. Řada lidí se tím nechává vy-
vést z míry, protože si myslí, že je to jejich 
vina. Mozek byl vyvinut tak, aby zajistil 
naše přežití v okamžiku ohrožení života. 
On to ví, a tak si je vědom toho, že nesmí 
být přehlcen informacemi, protože by se 
k té informaci s velkým I nemusel dostat. 
Prostě by ji tak rychle nenašel.

Dnes jsme ale zahlcováni informace-
mi ze všech stran, valí se to na nás víc 
než kdy dřív…

Není pravda, co se tvrdí, že jsme tak za-
hlceni informacemi. Náš mozek je vůbec 
nevezme. Ať se valí informace, jak chtějí, 
on se chová pouze funkčně, pokud je ne-
přijme. 

No dobře, ale jak pozná, co je důležité 
a co si z toho má vybrat?
No právě. Tady jde o to, že mnohdy mu-
síme mozek ke spolupráci přimět. A čím 
je mozek starší, tím méně je spolupráci 
nakloněn...

…rezignuje?
Ne, to je úplně špatné slovo. On se stává 
cíleně apatickým! A víte proč? On si totiž 
myslí, že už všechno ví. Jeho už nic tak 
moc nevzruší, všechno už tady bylo, on 
se nebude exponovat, on je přece chytrý. 
Naštěstí my víme, jak na něj. Jsme schop-

Mozek není zdaleka tak dokonalý nástroj, a to 
ani v mladém věku. Například si nejsme schopni 
zapamatovat deset po sobě jdoucích informací.
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ni svoji intervenci sledovat na monitoro-
vacích přístrojích.   

Jak tedy na něj?
Existuje jedna výjimka, kdy apatický 
mozek zapomene na to, že už všechno 
ví, a chce spolupracovat. Ta výjimka se 
jmenuje atraktivní informace. V  tom 
momentě po ní mozek chňapne a dych-
tivě spolupracuje. A na to my sázíme při 
trénování paměti. Celé je to o tom, že se 
fádní, byť veledůležité informace, kte-
ré si musejí lidé zapamatovat, snažíme 
převést v  něco atraktivního, abychom 
přinutili mozek ke spolupráci.

To je podstata paměťového tréninku?
Ano. Trénovat se dá vlastně jen krát-
kodobá paměť. U  té jsme schopni 
ovlivnit informaci tím, že jí přidáme 
určitý atraktivní význam. Tak ji odli-
šíme od ostatních fádních informací, 
které mozek nechce zpracovat, a  za-
jistíme, že bude informace úspěšně ve 
stadiu krátkodobé paměti zpracována, 
ale i to, že bude úspěšně posunuta do 
dlouhodobé paměti. A hlavně že bude 
snadno vybavitelná v případě budoucí 
potřeby.

Funguje to spolehlivě?
Stanovili jsme úplně novou strategii – 
učinili jsme naše paměťové trenéry zod-
povědné za úspěch klienta. Tím je pře-
dem určeno, že to musí fungovat. 

Tak to měli dříve čínští lékaři: dostali 
zaplaceno pouze v případě, že se paci-
ent uzdravil…
Přesně takhle to funguje i u nás. Naše 
strategie je, že za každou cenu musíme 
poskytnout člověku hmatatelný důkaz 
o  jeho existujícím mentálním potenci-
álu. A pak už to funguje samospádem. 
Člověk začne přistupovat ke každé nové 
informaci s pozitivním očekáváním, že 
si ji zapamatuje, a  to ovlivní konečný 
výsledek.

Mnemotechniky, které používáme, 
nepotřebují předchozí vzdělání a fungu-
jí přímo zázračně. Jedna paní za mnou 
v počátcích mých kurzů přišla, Ph.D., vel-
mi vzdělaná, se zoufalým výrazem, že se 
o ni pokouší Alzheimer, protože si není 
schopna zapamatovat jméno sousedovic 
psa. Pokaždé, když přiběhne k plotu, mu 
řekne „no, ty malej“, a nikdy neví, jak se 
jmenuje. Ten pes se jmenoval Antis. Po-
radila jsem jí, ať si pomůže nějakou mne-

motechnikou. „Proč si třeba neřeknete, 
že je to antisovětský pes?“ Takovou pito-
most váš mozek nezapomene. 

Někteří lidi mají dobrou paměť na 
jména, někteří na čísla, jiní na nic… 
Čím to je?
To jsou některé individuální dispozice. 
Na trénování paměti je však nebereme 
v  úvahu, všichni začínají v  bodě nula. 
Naučíme všechny všechno.

I  sklerotiky? Když to budu trénovat, 
můžu překonat handicap, že si nepa-
matuju psa, a budu na tom stejně jako 
ten, co si pamatuje každého člověka, 
kterého kdy potkal?
Přesně. Také se hovoří o fotografické pa-
měti, kterou mají údajně 4 procenta po-
pulace. Hlavně se o ní mluví v souvislosti 
s  mladými lidmi, kteří mají kapacitu 
krátkodobé paměti trochu nafouklou. 
Obecně však musíme počítat s  tím, že 
kolem  pětadvaceti je ukončen vývoj 
mozku a pak se jeho funkčnost začíná 
zhoršovat. Zpočátku nenápadně, pro-
blémy se však akumulují a zhruba mezi 
50. až 60. rokem se stávají nepřehlédnu-
telné... 

Tréninky paměti pořádá Dana Steinová 
i v Indii...  Foto archiv DS
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Obecně máme krátkodobou paměť 
velmi omezenou, mezi pěti a  devíti 
informacemi při jednom vjemu. Víc 
se nám tam nevejde. Informace, které 
přecházejí ze senzorické do krátkodo-
bé paměti, má mozek tendenci velmi 
rychle zpracovat, aby ji zase uvolnil pro 
nově přicházející informaci. Musíme se 
naučit hodně rychle dát informaci ta-
kovou formu, aby byla pro náš mozek 
snadno zapamatovatelná. Jinak o  in-
formaci můžeme velice snadno přijít. 
U fádních informací se mozek staví na 
zadní. Musíme mu naservírovat infor-
maci tak, aby po ní dychtivě skočil.

Někteří lidé jsou zvědaví. Ti si pama-
tují více? Má ten, kdo hodně čte a vy-
hledává informace, lepší paměť? 
To je jen zdánlivé. Lidé, o kterých hovo-
říte, mají tendenci vyhledávat informace 
v určité oblasti, která je zajímá. Pro ně je 
daleko snazší si určitou informaci zapa-
matovat, když mají vybudovanou něja-
kou základnu.

Mají na čem stavět…
Jinými slovy, vzdálenost mezi novou in-
formací, a tou, která tam už je, je kratičká. 
Nedá žádnou práci napojit nový pozna-
tek na to, co už tam je. Ale jestliže si máte 
zapamatovat něco, co vás nezajímá nebo 
co neznáte, je to pro vás jako čínština. 
Ta vzdálenost je obrovská. A  to je také 
důvod, proč mají děti ve škole problémy. 
Učitelé si neuvědomují, že vzdálenost pro 
děti je mnohem delší než pro ně. Učitel už 
to ví, má na čem stavět, to dítě ještě ne. 
Učitel by se měl snažit informaci přiblížit 
dítěti natolik, aby pochopilo, na jakém zá-
kladě stojí. Klíčem je popularizace infor-
mace. Popularizujete ji tím, že nepouží-
váte vědecké termíny, používáte příklady 
z běžného života, živý jazyk…

O to se snažíme v Šifře také, aby nám 
lidi rozuměli. Složitější věci a souvis-
losti přeložit do „normálštiny“, jako 
kdybych vyprávěl něco v  hospodě… 
Aby to lidi zkrátka bavilo.
Aby to mozek okamžitě zaujalo. Víte, o co 
se snažíme? Aby si lidi dokázali zapama-

tovat to, co ostatní populace považuje za 
nezapamatovatelné.

Můžete uvést příklad?
Sto čísel od pí. Okamžitě jim stoupne 
sebevědomí, protože si zapamatují něco 
mimořádného. Kdybych je tři hodiny 
přesvědčovala o tom, že to jde, že jsou 
úžasní, ale nepodala bych jim onen 
hmatatelný důkaz, tak mi nikdo nebu-
de věřit.

Zkusme něco konkrétně…
Popíšu vám techniku zapamatování te-
lefonního čísla, jak se to odehrálo sku-
tečně v jednom domově důchodců, když 
jsem začínala. Měla jsem tam deset žen, 
všechny ve věku přes 80 let, a úkol byl 
naučit je techniku, jak si zapamatovat 
telefonní čísla. Číselné řady je nutné 
rozdělit, protože devět čísel přesahuje 
kapacitu krátkodobé paměti. Je nutné 
vytvořit porce, takzvané chunky, podle 

asociací, které k tomu přiřazujeme. Ab-
straktní číslo tím převedeme na kon-
krétní příběh. Mozek si rád pamatuje 
příběhy, protože ty mu umožní zapa-
matovat si sekvenci. Už víme, že to jinak 
nedokáže.

Telefonní číslo, které se měly dámy 
naučit, začínalo 854. Je to, jako by to 
bylo vytvořené přímo pro mě, radova-
la jsem se. Dcera, moje poslední, šesté 
dítě, se narodila v dubnu roku '85. Nato 
se ozvala jedna paní vzadu: „Já si nechci 
pamatovat, kdy se narodilo vaše šesté 
dítě. Já si to chci pamatovat podle sebe. 
Mně je osmdesát pět a  my jsme čtyři 
spolužačky ze základní školy a každý tý-
den chodíme na kafe.“ To je přesně ono, 
každý si asociaci musí vytvořit sám, 
aby mu to fungovalo. Další trojčíslí bylo 
169. Než jsem stačila vymyslet nějakou 

další asociaci, jedna z těch starých dam 
povídá: „Nezlobte se na mě, ale mně to 
připomíná jednu pozici z  Kámásútry.“ 
Trochu mě to zaskočilo, přece jen jsem 
na to nebyla v  této věkové kategorii 
připravena, nevěděla jsem, jak mám 
reagovat. Tak jsem jí odpověděla, že má 
pravdu, ale asi přehlédla, že je tam ještě 
jednička. Než jsem cokoli stačila vymy-
slet, paní, která seděla vedle, učitelka 
francouzštiny, ročník 1910, nonšalantně 
dodala: „A já si myslím, že by to měl kaž-
dý aspoň jednou v životě zkusit.“ Třetí 
chunk byl 375. Raději jsem rychle na-
vrhla, že si koupíme elegantní střevíčky 
číslo 37,5…

„Tak, a teď mi to telefonní číslo napište,“ 
zaskočí mě paní Steinová, když mi podává 
tužku a papír. Po takové historce s tím ne-
mám sebemenší problém. Funguje to.

No dobře, ale sto čísel pí?
3,14159265358979323846… Co se stalo 

1415? Byl upálen mistr Jan Hus. Devět 
členů kostnického koncilu se rozhodlo 
upálit mistra Jana Husa. Nechali posta-
vit hranici z 265 polínek a přinutili 3589 
místních obyvatel, aby se na tu hrůzu šli 
podívat. 79 z nich okamžitě omdlelo, 323 
si zakrylo oči, 8 v hrůze uteklo, jenom 46 
prevítů nadšeně tleskalo. Máte prvních 
dvacet čísel od pí. Musíte vidět atraktivní 
příběh, jako film. Různé techniky se dají 
použít pro jakýkoli případ.

Nejen na čísla?
Používají se například akrostika. Akrosti-
kum je věta, kterou vytvoříte tak, že kaž-
dé slovo ve větě začíná stejným počáteč-
ním písmenem jako informace, kterou si 
potřebujete zapamatovat. Kdy jste viděl 
naposledy duhu? Červená opice žrala ze-
lený meloun indickému fakírovi.

Červená opice žrala zelený meloun indickému fakírovi. 
Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, 
fialová… A mám duhu.
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Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, 
indigová, fialová… A  mám duhu. S  po-
mocí mnemotechnik se můžete naučit 
cokoli. Máte u sebe kalendář?

Paní Steinová správně určí den v  týd-
nu k  jakémukoliv datu, které náhodně 
vyberu. Tuto techniku vymyslel jeden z je-
jích trenérů paměti, René Müller z Brna. 
Stačí, když si pomocí mnemotechniky 
zapamatujete, který den v  týdnu je prv-
ního v každém měsíci. Následně osmého, 
patnáctého, dvaadvacáteho i  devětadva-
cátého je stejný den. Pak už není problém 
určit, který den je třeba desátého. Ledy 
popraskaly (leden, pondělí), v dubnu už 
nebyly (duben, neděle)…

Jak to, že se tohle nikde neučí a nikdo 
to neřeší? Není to tím, že jsou senioři 
ostatním lhostejní? Nechceme se tím 
zabývat? Nebo kde je problém?
Já si myslím, že tam je špatně něco jiné-
ho. Mladí si myslí, že na tom pořád budou 
tak jako v  daném okamžiku. Panikařit 
začnou až v seniorském věku.

Můj děda, který se dožil devadesáti let, 
si ke konci pamatoval všechny histor-
ky z mládí, kdy se potkal v 50. letech 

s kým na fotbale nebo u pétépáků, ale 
nepamatoval si, co je za den. Jak to, že 
si pamatoval padesát let staré věci?
To je úplně jiná paměť, takzvaná epizo-
dická. Tato paměť je velice nespolehlivá. 
Neměl jste možnost si ověřit, zda to tak 
bylo, nebo ne. Máme tendenci si minu-
lost zkrášlovat. Když si vybavujeme in-
formace z  dřívějška, zřejmě je důležité 
pro naše duševní zdraví, abychom si je 
vylepšovali. Ne že se chceme vědomě 
podvádět, ale mozek to tak prostě dělá. 
Kdybychom se my dva za pět let sešli 

a vzpomínali na tento okamžik, dvacet 
minut po jedné hodině, 18. dubna 2018, 
tak budeme oba dva mít úplně jiné vzpo-
mínky. Vzpomínka nebude identická, 
protože prožíváme tento okamžik na 
základě předchozích prožitků, které jsou 
kvalitativně jiné. A ty nám určují kvalitu 
současného prožitku.

Mozek zapomíná to špatné?
Je to tak. Když jsme na tom dobře, máme 
schopnost zcela vědomě potlačit nepří-
jemné vzpomínky. A  nevybavovat si je. 
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Ale když je nám zle, tyto potlačené vzpo-
mínky vyplavou na povrch a zraňují nás.  

Různé mozky vidí různé věci, tak 
jak se vůbec můžou lidi domluvit 
a shodnout?
Příkladem jsou třeba očití svědkové. Jdou 
po ulici a  v  blízkosti se srazí dvě auta. 
Nejsou připraveni na to, že se srazí, jsou 
ponořeni do vlastních myšlenek. Jsou 
konfrontováni s danou situací, až když 
nastane. A teď oni mají říct, jak to bylo, 
než se to stalo. A oni to nevědí. Mozek 

si to tedy automaticky, aniž bychom ně-
jak chtěli podvádět, vymyslí. Vyplní si 
prázdná místa mozaiky a plní je tím, co 
známe. Z filmů, knih, předchozích zku-
šeností… To je důvod, proč každý z pěti 
očitých svědků podává různé svědectví.

Někteří lidi jsou úplní pohádkáři, ne-
chtějí vidět realitu a pořád si něco vy-
mýšlejí nebo namlouvají. Třeba o fun-
gující rodině…
Co si myslíte, že jsou memoáry? To nemá 
s realitou nic společného. Záleží, jak moc 
chcete vědět pravdu, jaké máte sebevě-
domí, jak si to připouštíte. Třeba politici 
musejí mít hroší kůži. Ukazují na někoho 
jiného a sami sebe považují za dobrodin-
ce, nemají špetku sebereflexe. Vše se dá 
omluvit.

Dá se vašimi technikami zpomalit 
i Alzheimerova demence?

Loni v říjnu zveřejnili na University of 
Alabama výsledky úžasného výzkumu. 
Pořád jsme nevěděli, jak je možné, že 
u některých lidí, kteří měli symptomy 
demence, bylo poškození mozku malé. 
A  naopak u  některých jedinců, kteří 
měli poškození velmi výrazné, se žádné 
příznaky neprojevovaly. Vědci už od 
devadesátých let hovořili o  takzvané 
rezervní mozkové kapacitě. A  na Uni-
versity of Alabama poprvé zjistili, co by 
mohlo být její podstatou.

Neurony mají dendrity, výběžky, 
které končí synapsemi, kde se pak 
předávají informace z  neuronu na 
neuron. Studie odhalila, že dendrity 
u  dementních lidí jsou velice krátké 
a u  zdravých jsou dlouhé. U  skupiny, 
která měla poškození, ale žádné 
symptomy, se zjistilo, že dendrity 
u nich byly ještě delší než u zdravých 

lidí. To znamená, že jejich dendrity 
jsou schopny jako bypass obejít místo 
poškozené neurodegenerativním one-
mocněním. Rezervní mozkovou kapa-
citu si budujeme celý život.

Jak?
Přispívá k tomu náš životní styl, vzdělá-
ní, sociální kontakty, ale můžeme k ní 
přispět i tím, že začneme cíleně měnit 
své zavedené návyky. Nejefektivnější je 
začít cvičit fyzicky, třeba rychle chodit. 
A dělat věci jinak. To znamená nedomi-
nantní rukou zapínat knoflíky, čistit 
zuby. Až půjdete na toaletu, použít ne-
dominantní ruku.

To by asi nedopadlo dobře…
Většinou máme v  západní civilizaci 
dominantní levou mozkovou hemisfé-
ru. Její funkcí je systém a řád, a ten je 
třeba narušit. Máte na určitém místě 

sůl a cukr, i po tmě byste to našli. Tak 
to každý týden přesuňte jinam. Pokud 
sáhnete mechanicky a bezmyšlenkovi-
tě na obvyklé místo, budete potrestán 
tím, že si osolíte čaj. Budete muset mys-
let na to, co děláte. 

Co vás během těch let trénování pa-
měti nejvíc překvapilo?
Asi to, že mnemotechniky jsou tak efek-
tivní, že vedou k  okamžitému zvýšení 
sebevědomí. Lidé jsou překvapení a nad-
šení. Ale oni nejsou nadšení z toho, jaká já 
jsem úžasná trenérka. Oni jsou nadšení 
z toho, jak úžasní jsou oni sami. Efekt se 
dostavuje okamžitě. Profesionální tre-
néři paměti jsou vyškoleni k tomu, aby 
jim rychle podali důkazy. Proto považuji 
trénování paměti za takový malý zázrak. 
Staří lidé totiž nemají čas čekat na to, než 
se jim paměť zlepší, několik let.  

Nejefektivnější je cvičit fyzicky, třeba rychle chodit. 
A dělat věci jinak, narušit řád. Máte-li na určitém 
místě sůl a cukr, tak to každý týden přesuňte jinam...

„Musíme počítat s tím, že kolem 
pětadvaceti je ukončen vývoj mozku 

a pak se jeho funkčnost začíná 
zhoršovat. Zpočátku nenápadně, 

problémy se však akumulují a zhruba 
mezi 50. až 60. rokem se stávají 

nepřehlédnutelné...  
Foto Profimedia a archiv DS
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Jsou ženy z VENUŠE 
a muži z MARSU? 
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Ženy a muži by sice měli 
být rovnoprávní, nikdy 
však nebudou stejní – 
a nejen pro odlišnosti 
v oblasti hrudníku a od 
pasu níž. Mají totiž jinak 
propojené neurony 
v mozku.   Text: Milan Pullmann

Z koumání rozdílů mezi muž-
skými a  ženskými mozky je 
vědecky významné pro poro-
zumění výskytu různých vý-

vojových poruch a psychických a neu-
rodegenerativních onemocnění. Mezi 
muži a  ženami existují rozdíly i  ze 
sociálního hlediska, o  kterých zatím 
nevíme, zda vyplývají z genetiky, nebo 
odlišné výchovy. I  na poli odlišnosti 
mozků se v posledním čase hlásí o slo-
vo aktivisté.

Nedávno Eurostat zveřejnil zprávu 
odhadovaného rozdílu mezi průměr-
ným hrubým hodinovým výdělkem 
muže a  ženy v  zemích EU. Slovensko 
skončilo u konce tabulky a s asi 19pro-
centním rozdílem platů se umístilo 
o něco lépe než Rakousko, Velká Britá-
nie, Německo, Česko a  Estonsko. Ženy 
stále vydělávají méně než muži, aktuální 
celosvětový průměr je rovný mužskému 
výdělku před 10 lety. Při aktuální míře 
a tempu změny by podle Global Gender 
Gap 2015 měly „pohlavní“ platové rozdí-
ly zmizet v roce 2133.

Některé rozdíly mezi pohlavími však 
nezmizí nikdy. S  pomocí technologie 
zobrazování magnetickou rezonancí 
(MRI) jsou už neurobiologové schopni 
zaznamenat biologické odlišnosti mezi 
mužským a ženským mozkem. V polo-
vině 90. let 20. století vědci z  lékařské 
fakulty Yaleovy univerzity pod vedením 
doktorky Sally E. Shaywitzové prvně 
demonstrovali rozdíly ve funkcionalitě, 
kdy ženy lépe dopadly v testech verbální 
rychlosti a muži si lépe uměli představit 
tvar objektu z jiného úhlu.Foto Adobe Stock
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Autoři studie z  roku 2013 pracovali 
s 428 mužskými a 521 ženskými moz-
ky ve věku od 8 do 22 let. Do stáří 13 
let vykazovaly mužské a ženské mozky 
jen málo odlišností, ty se ale zvětšily 
koncem puberty. V průměru měly žen-
ské mozky větší množství spojení mezi 
hemisférami, v mužských mozcích zase 
převažovala spojení mezi přední a zad-
ní částí té samé hemisféry. „Levá strana 
mozku víc odpovídá logickému myšle-
ní a  pravá spíš intuitivnímu. Když jde 
o  úkol vyžadující logiku i  intuici, zdá 
se, že ženy jsou na něj vybavené lépe,“ 
uvedla výzkumnice Ragini Vermaová 
z  Pensylvánské univerzity. „Ženy jsou 

lepší v intuitivním uvažování a v pama-
tování si věcí. Když mluvíte, ženy jsou 
více emocionálně zapojené, budou vás 
více poslouchat,“ dodala.

Jediným místem mozku, kde měli 
muži více spojení mezi oběma hemisfé-
rami, je mozeček, důležitý pro motoric-
kou kontrolu. „Například jestli se chcete 
naučit lyžovat, musíte mít silný moze-
ček,“ řekla Vermaová pro The Guardian. 
„Je pozoruhodné, jak se mozky muže 
a ženy navzájem doplňují,“ uzavřel spolu-
autor studie Ruben Gur.

Mezitím vícero studií ukázalo větší 
množství bílé kortikální hmoty u mužů, 
kromě oblasti spojující hemisféry. Nová 

studie s  vylepšeným zobrazováním po-
tvrdila, že organizace sítě v mozcích klu-
ků je lokálnější a oddělenější než v moz-
cích dívek.

Současnou situaci shrnul podtitulek 
článku na  kanadském informačním 
serveru CBC: přesný význam rozdílů 
v  mužských a  ženských mozcích není 
výzkumníkům jasný. Jak jsou přesně 
propojené miliardy neuronů, jak nervo-
vé okruhy určují sexuální nebo rodovou 
identitu nebo jak se buňky zotavují z po-
škození, pořád zůstává záhadou. Již před 
narozením se však mozkové hemisféry 
rozdělí v závislosti na pohlaví. Například 
ženy mají verbální centra na obou stra-

Foto Adobe Stock
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nách mozku, zatímco muži jen na levé 
hemisféře.

„Mužský mozek je specializovanější, 
má více nezávislých modulů. Myslím, 
že je zranitelnější a má menší potenciál 
z  hlediska plasticity,“ řekla profesorka 
Sandra Witelsonová z McMasterovy uni-
verzity v  Kanadě, kde je uložen mozek 
Alberta Einsteina.

Embrya v testosteronu
„Zjistili jsme, že ženy při různých úko-
lech zpracují informaci pětkrát rychleji 
než muži a  používají mnohem méně 
mozku na stejný kognitivní výkon,“ 
tvrdí doktor Apostolos Georgopoulos, 

ředitel Centra mozkové vědy v Minnea-
polisu.

Podle něj se zdá, že ženy používají ně-
které části mozku mnohem účinněji, 
jestliže však jsou zasaženy, je pro ně těžší 
se zotavit. Witelsonová však připomíná, 
že ve věku pěti týdnů jsou mužská em-
brya doslova vykoupaná v testosteronu. 
„Mužský mozek podstoupí sexuální dife-
renciaci, a jestli se něco pokazí, zasáhne 
ho to víc než ženský mozek,“ uvedla.

Doktor Gregory L. Jantz na Psycho-
logy Today píše, že mužské i  ženské 
mozky zpracovávají stejné neurochemi-
kálie, ale v různém poměru. Jde hlavně 
o  serotonin, který nám kromě jiného 
umožňuje klidně sedět, testosteron, naši 
chemikálii sexu a agrese, estrogen, žen-
skou růstovou a reproduktivní chemiká-
lii, a oxytocin, sloučeninu zodpovědnou 
za  sympatie. Částečně pro odlišnosti 

ve zpracovávání těchto sloučenin muži 
obecněji méně inklinují k dlouhému po-
sedávání a zvyknou si být fyzicky impul-
zivnější a agresivnější. Zpracovávají méně 
oxytocinu než ženy. Hlavním chemic-
kým rozdílem však podle Jantze je, že 
muži občas potřebují odlišné strategie na 
uvolnění stresu než ženy.

I  když vědci objevili přibližně stovku 
odlišností mezi mozky žen a mužů, vět-
šinou studují jen čtyři oblasti rozdílů: 
zpracovávaní podnětů, chemii, struk-
turu a  aktivitu. Mužské mozky mají 
aktivní téměř sedminásobné množství 
šedé hmoty, zatímco ženy používají té-
měř desetinásobek bílé hmoty, spojující 
šedou hmotu a  další mozková centra 
zpracovávající informaci. Rozdíly v pou-
žívání šedé a bílé hmoty by mohly podle 
Jantze vysvětlit, proč ženy dobře zvláda-
jí multitasking, zatímco muži excelují, 
když se soustředí na jednu věc. Při tomto 

pohroužení se do činnosti však projevují 
méně citlivosti k okolí.

Mužský mozek lépe vnímá souvislos-
ti, zatímco ženský je sociálněji zaměřen, 
i když nizozemští vědci zjistili, že části 
ženského mozku, které mají na starosti 
sociální vnímání a paměť, se po porodu 
zmenší. Podle kritiků jsou však pro rozvoj 
a funkci mozkové činnosti stěžejní vlivy 
okolí. Ženy mají často větší hipokampy 
a vyšší hustotu do nich směřujících ner-
vových zakončení. Jsou proto schopné 
absorbovat víc smyslové a  emocionální 
informace než muži. Používají víc slov při 
opisu události, osoby, objektu, pocitu či 
místa. Muži mají méně verbálních center 
a často mají slovní centra méně propoje-
ná se vzpomínkami a pocity.

Ženský mozek má větší prokrvení 
v části zodpovědné za koncentraci, pro-
to častěji uvažuje a přehodnocuje emo-

cionální vzpomínky než mužský. Muži 
zvládnou tyto věci analyzovat jen do jisté 
míry a pak řeší další záležitosti.

Duhový mozek
Vžilo se, že ženy jsou citlivější a mírnější, 
zatímco muži racionálnější a agresivněj-
ší. Rok stará studie z Rosalind Franklin 
University tvrdí, že stavba mozků nás 
nepředurčuje k  jiné míře empatie či 
agresivity a údajné rozdíly mezi mozky 
muže a ženy jsou jen nepravdivým ste-
reotypem. Práce tamních vědců vychází 
ze zkoumání desítek předchozích studií 
a dat získaných magnetickou rezonancí 
za posledních třicet let.

Tým Lise Eliotové se zaměřil na amy-
gdaly, protože jsou spojeny s  emocemi 
všeho druhu a mají vliv na lidské chování, 
jako je násilí či sexuální vzrušení. Studie 
na zvířatech zjistily, že u samců jsou obě 
amygdaly nepoměrně větší. Mužská amy-

Mužský mozek lépe vnímá souvislosti, zatímco ženský 
je sociálněji zaměřen. Části ženského mozku, jež mají na 
starosti sociální vnímání a paměť, se ale po porodu zmenší.
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gdala je sice asi o 10 % větší než ženská, 
rozdíl však odpovídá tomu, že muži mají 
větší tělo i mozek. Eliotová předtím ob-
dobnou metaanalýzou popřela přesvěd-
čení o  větších ženských hipokampech, 
jež zodpovídají za ukládání nových vzpo-
mínek. Její studie prý může mít dopady 
i na lepší chápání transrodového mozku.

Výsledky jiné studie zaměřené na ana-
tomické odlišnosti mezi mozky mužů 
a žen publikovali v dubnu minulého roku 
na serveru BioRxiv. Hlavním výsledkem 
analýzy 5216 mozků bylo, že muži mají 
objemnější kortikální a  subkortikální 
části a větší rozptýlení bílé hmoty, ženy 
mají hustější kůru a  větší komplexnost 
bílé hmoty.

Přední vědecký časopis Science v člán-
ku o  výsledcích studie zveřejněné na 
BioRxiv jízlivě napsal, že nezjišťovala, či 
rod (gender) zúčastněných dobrovolníků 
souhlasil s jejich pohlavím. Je však mož-
né, že budoucí studie odhalí odlišná moz-
ková propojeni v  závislosti na sexuální 
orientaci.

Profesor buněčné biologie na Univerzi-
tě v Salamance José R. Alonso připomí-
ná, že intenzivně používané části mozku 
zvětšují svou velikost. Například taxikáři 
měli zvětšené hipokampy, klíčové pro 
orientování se ve velkoměstě. Upozor-
ňuje, že jestli mají muži větší část mozku 

spojenou s agresivním chováním, může 
to být způsobeno léty agresivního chová-
ní, ne naopak.

V  souvislosti s  odlišným myšlením 
a prožíváním mužů a žen se ustálilo pou-
žívání slovního spojení ženská logika. Ta 
spočívá třeba v tom, že ženy neřeknou, 
co skutečně chtějí, a čekají, že se to muži 

dovtípí. Na webu zena.cz uvedli příklad: 
„Na otázku, zda chce oslavit výročí veče-
ří v restauraci, mi manželka odpoví ,ne, 
nebudeme utrácet‘. Jenže druhý den se 
mnou téměř nemluví.“ To, že to neřek-
nou, neznamená, že ženy pořád nebudou 
chtít restauraci, kytici a  nějaký dárek. 
Jako příklad ženské logiky se uvádí i bo-
lestivé trhání obočí, které si ženy stejně 
nakonec namalují.

Databáze skenů mozku zanedlouho 
zřejmě dosáhnou dostatečného počtu 
záznamů, aby bylo možné při  abnor-
malitách rozlišit genetické a  environ-
mentální vlivy. Deprese, úzkost nebo 

Alzheimerova nemoc je například čas-
tější u  žen, zatímco mužům více hrozí 
Parkinsonova nemoc a poruchy chování 
a pozornosti, které často následně vedou 
ke kriminálním přečinům. Z vývojových 
poruch je autismus čtyřikrát častější 
u mužů.

Studie v kalifornské Amen Clinics zís-
kala data z víc než 26 tisíc mozků a jejich 
aktivit zachycených ve chvílích, kdy jim 
byly ukazovány obrázky či musely pl-
nit nějaké úkony. Většina dat pocházela 
od pacientů s  částečnými poškozeními 
mozku a  psychiatrickými poruchami. 
Pro účely zkoumání mozek rozdělili na 
128 oblastí. Během většiny zazname-
návaných činností bylo u žen aktivních 
víc mozkových oblastí než u mužů. Nej-
vyšší aktivitu zaznamenali v  prefron-
tální kůře, zodpovídající za soustředění, 
a v limbickém systému, ovládajícím emo-
ce, náladu a úzkost. Vyšší aktivita v lim-
bickém systému se může projevit častěj-
šími depresemi, nespavostí či poruchami 
spánku. U  mužů byly aktivnější oblasti 
spojené s koordinací a viděním.

Rozdíly však nejsou jen mezi mozky 
muže a ženy, podle skenů mají navzájem 

odlišné mozky i autisté a lidé s Asperge-
rovým syndromem, tedy poruchou auti-
stického spektra.

V  poslední době se začal používat 
pojem neurodiverzita. Zformovalo se 
dokonce celé hnutí, které chápe různé 
mozkové poruchy jen jako „odlišnos-
ti“. Neuroaktivisté propagují odlišnosti 
mozků podobným způsobem jako LGBT 
aktivisté ty rodové. Coby symboly pou-
žívají duhovou ležatou osmičku a duho-
vý mozek. Zřejmě se jednou dočkáme 
i „neuropride“. 

Autor je slovenský publicista 
a spolupracovník Šifry

V souvislosti s odlišným myšlením mužů a žen se ustálil 
termín ženská logika. Ta spočívá třeba v tom, že ženy 
neřeknou, co chtějí, a čekají, že se to muži dovtípí.

Foto Adobe Stock
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Kdo krade déšť?
Ač se o tom příliš nemluví, přírodě do řemesla výrazně fušují environmentální 

technologie a zbraně, které byly poprvé použity ve vietnamské válce 
k prodloužení monzunové sezony.

Život na této planetě je zalo-
žen na vodě. Kde je voda, je 
život, kde vody není, život 
skomírá. A vzhledem k tomu, 

že se jedná o základní, obecně platný 
princip, musí být voda považována za 
strategickou surovinu. Není tedy mož-
né nezahrnout ji do vojenského strate-
gického plánování. V době válek s růz-
nými adjektivy jako hybridní, měkké či 
asymetrické se může voda, lépe řečeno 
její nedostatek, stát dokonalou zbraní.

Proto ten, kdo poručí větru, dešti, zís-
kává trumf v podobě metly na nezbed-
né členy mezinárodního společenství, 
kteří nehodlají uposlechnout „dobrých 
rad“. V  hantýrce NATO (Organizace 
Severoatlantického paktu) jsou tech-
nologie poroučení větru a dešti označo-
vány jako ENMOD – environmentální 
modifikace. Vojenský výzkum v  této 
oblasti byl započat v roce 1940 a svěřen 
pod dohled matematika Johna von Ne-
umanna, jenž vedl například utajovaný 
Filadelfský experiment.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho 
čekat, a  tak mohla být ve vietnamské 
válce vesele prodlužována monzunová 
sezona za účelem zablokování zásobo-
vacích cest nepřítele, v rámci projektu 
Popeye. Později probíhal výzkum a vý-
voj environmentálních zbraní závrat-
ným tempem, aby vyústilo ve vybudo-
vání pekelného stroje, známého jako 
HAARP, jenž byl po dekonspiraci 
roku 2014 zrušen.

V  dřívější Střelnici jsem již 
zmiňoval, jak extrémní sucha 
roku 2010 vedla k  zdražení 
cen mouky, potažmo pečiva 
a dalších potravin v ob-
lastech, ve kterých do-
šlo k  tzv. Arabskému 
jaru. Arabské jaro bylo 

do velké míry spíše arabské sucho. 
Vláda, která dopustí, aby byly zdra-
ženy základní potraviny, prostě musí 
z kola ven!

Arabské jaro či sucho se tehdy mu-
selo, snad nějakou záhadnou cestou, 
vyhnout nepoddajnému a  v  očích he-
gemona zpupnému Íránu. Ale to je jen 
zdání, které klame. Extrémní sucha 
zasáhla i Írán. A posléze se událo něco 
neslýchaného. Íránští představitelé 
obvinili Západ z  krádeže jejich deště! 
Agentura Reuters zveřejnila v září 2012 
výrok tehdejšího prezidenta Íránu Ma-
hmúda Ahmadínežáda: „Nepřítel ničí 
mraky, které směřují k naší zemi (...)“

Viceprezident Hassan Mousavi do-
plnil: „Kolonizátoři světa arogantně 
ovlivňují íránské klimatické podmínky 
pomocí moderních technologií. Sucho 
je naléhavý problém a právě probíhající 
měkká válka je díky němu zřejmá... Tato 
úroveň sucha není u nás normální.“ Do 
jaké míry si vrcholní představitelé Íránu 
zasloužili za tento výrok sklizený po-
směch, je sporné. Existuje dost indikáto-
rů věrohodnosti jejich nařčení.

Americký ministr obrany William 
S. Cohen pronesl 28. dubna 1997 na 
konferenci o  terorismu, zbraních 
hromadného ničení a strategii Spoje-
ných států amerických (SSA), konané 
na Státní univerzitě Georgia, při dis-
kusi o nebezpečích falešných hrozeb: 

„Jiní dokonce páchají ekologický 
typ terorismu, prostřednictvím 
něhož mohou změnit klima, 
spustit zemětřesení či erup-

ce sopek na dálku, pomocí 
elektromagnetických vln.“ 

Ministr Cohen nehovořil 
o  ničem neznámém. Již 
od 18. května roku 1977 
existuje mezinárodní 

Úmluva o  zákazu vojen ského a  jiného 
nepřátelského použití tech nik pro modi-
fikaci životního prostředí.

I  přesto americké letectvo v  srpnu 
roku 1996 zveřejnilo ve spisu US Air 
Force document AF 2025 Final Report 
na stranách 55–56 pasáž nadepsanou 
hrdým titulem Počasí jako multipli-
kátor síly: Vlastnit počasí v  roce 2025. 
V  roce 2025 mohou americké letecké 
síly „vlastnit počasí“; ačkoli jde o  vy-
soce rizikové úsilí, investice do něj by 
měla vysokou návratnost. „Modifikace 
počasí se stane součástí domácí a me-
zinárodní bezpečnosti a  mohla by 
být prováděna jednostranně, a to pro-
střednictvím aliančních sítí – zejména 
regionálních – nebo prostřednictvím 
ad hoc koalice nebo v rámci OSN. Moh-
la by mít útočné i  obranné použití, 
a  dokonce by mohla být použita pro 
odrazení.“

Pasáž pokračuje: „Schopnost vytvá-
řet srážky, mlhu a  bouře na Zemi či 
modifikovat vesmírné počasí, zlepšit 
komunikaci ionosférickými modifika-
cemi (použitím ionosférických zrcadel) 
a výroba umělého počasí jsou součástí 
integrovaného souboru technologií, 
které mohou poskytnout podstatné 
zvýšení schopností SSA, nebo jejich 
snížení u protivníka, k dosažení globál-
ního povědomí, dosahu a moci.“ A uza-
vírá: „Modifikace počasí bude součástí 
agendy 2025 a je oblastí, do níž musejí 
Spojené státy investovat (...)“

Pro jistotu, a aby bylo jasno, že jsou 
tato slova míněna vážně, nalezneme 
v dalších prognostických vládních do-
kumentech predikce využití technolo-
gií ENMOD v souvislosti s označením 
kritického nedostatku vody jako té 
největší bezpečnostní hrozby do roku 
2030.
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Pokus, omyl a třetí čakra
Vědec Ing. Vladislav Trávníček píše pro Šifru o limitech, které lidi překročili, 
o blechách ve vejcích, o neznámé formě energie a chování živé hmoty.   

J sem si jist, že někde nedaleko nás 
existuje jakési bezčasové nadvědo-
mí, společné všem živým tvorům, 
z  něhož člověk tu a  tam získává 

podivuhodné informace nejen o  světě 
kolem nás, ale i o sobě samém,“ prohlásil 
kdysi Albert Einstein.

V této souvislosti bych si dovolil připo-
menout děje související s přírodou a její-
mi zákony, jež zatím příliš nechápeme. 
Asi nejvýznamnější z nich je pokus.

Nezapsal jsem si autora ani čas, ale šlo 
o tohle: On zdědil dům, a protože ho ne-
potřeboval, udělal pokus. Nastěhoval do 
něj hlodavce – nevím, zda krysy či pot-
kany – a dával jim dostatek potravy. Hlo-
davci se množili velmi zvolna, ale potom 
rychleji. A  když jich bylo hodně, mno-
žení se utlumilo; chvíli jich bylo mnoho 
a potom začali ubývat a málem vymře-
li. Jejich počet v závislosti na čase se dal 
popsat křivkou podobnou normálnímu 
Gaussovu rozdělení. Podmínky pokusu 
se nijak neměnily, takže výsledek má po-
dle všeho obecnou platnost. Jistěže je ve 
hře omezený prostor a také faktor stre-
su, ale dnes už víme, že naše planeta také 
není nekonečně velká, a je-li zhuntováno 
území, nemusí se najít náhradní.

V přírodě existují regulační mechanis-
my typu „přemnoží se druh, rozmnoží se 
jeho predátor“, ale něco takového dnes 
nefunguje, protože zasáhl člověk. Dnešní 
životní prostředí je jiné, než bývalo. Po-
trava už není přírodní a ztrácí nutriční 
hodnotu, do toho lavina tvrdého rádi-
ového záření a chemikálie jedna za dru-
hou…

To, co dnes nazýváme civilizací, si sta-
novilo svá vlastní pravidla hry, protože 
vládci nabyli přesvědčení, že poručí vě-
tru, dešti. Jedním z mnoha jejich omylů 
je přesvědčení, že pole zůstanou úrodná 

díky chemii. Půdní ekosystém ale kolabu-
je a chemie ornici nenahradí.

Příroda je nesmírně schopná, ale má 
své limity a některé už lidé překročili. Na-
příklad němečtí vědci mluví o Armaged-
donu. To proto, že začali zjišťovat, kolik je 
dnes hmyzu, a porovnali to s dřívějšími 
zjištěními. Ukázalo se, že hmyz houfně 
vymírá. Na příčiny už dávno poukazují 
lidé, kteří o přírodě něco vědí, ale dnes 
smí mluvit jen mluvčí a publikují převáž-
ně ti, kteří hlásají jen schválené pravdy.

Na to, že včely jsou oslabovány a po-
škozovány dnes užívanou sdělovací 
technikou, přišli dobří včelaři už v době, 
kdy se objevilo „plné pokrytí mobil-
ních sítí“. Vlnové délky, které jsou dnes 
užívány, prostě škodí životu. Chemie 
včelám a  jinému hmyzu také nesvědčí 
a změna jídelníčku jim rovněž nepřidá. 
Geneticky modifikované rostliny jsou 
zacákávány látkami, které hmyz přímo 
hubí, a  je tady ještě jeden významný 

faktor: hmyz je symbiotický s půdní mi-
kroflórou a mikrofaunou a ta teď vymí-
rá. Co myslíte, že se stane, když vymře 
hmyz?

Druhým alarmujícím zjištěním je pří-
tomnost jedu proti blechám ve vejcích. 
Slepice jako potomci dinosaurů dokážou 
přežít skoro všechno a nosnice dávají do 
vajec jen to nejlepší. Jestliže se ale nedo-
kázaly vypořádat s  jedem, přinesly ne-
zpochybnitelný důkaz o tom, že lidé pře-

kročili přírodní limit. Jed navíc slepice 
oslabuje a může nastat stav, kdy do vajec 
začnou pronikat i  jiné škodliviny. Příro-
da nás tedy varuje a myslí to zatraceně 
vážně.

Dalším limitem, který byl překročen, 
jsou antibiotika, která (stejně jako třeba 
antimykotika) ztrácejí účinnost, a vakci-
nace také začíná mít problémy. To proto, 
že co platilo v předchozím životním pro-
středí, už neplatí v současném prostředí. 
To znamená, že medicína bude muset 
hledat nové postupy a věda se snad vrátí 
zpátky na Zemi a pomůže jí s tím.

Nepoznaná věda
Vždy jsem se zajímal o  různé formy 
energie a v roce 1992 jsem našel důkazy 
o  existenci její neznámé formy. Pozdě-
ji jsem dělal mnoho pokusů. V  jednom 
z  nich jsem vzal magnetickou střelku 
a upravil ji tak, aby rezonovala s energe-
tickým polem, kterým se zabývám. Když 

jsem ji pověsil na nit, rezonance jí dodala 
energii a ta se změnila v energii pohybo-
vou. Střelka tedy nemůže ukazovat na 
sever, ale otáčí se kolem tohoto směru 
vpravo-vlevo.

Pokusy tohoto druhu už nedělám. 
Pokročil jsem a začal zkoumat, jaký má 
tato energie vliv na fyziologické pocho-
dy. V současnosti se zabývám skutečnou 
funkcí brzlíku, která je nesmírně důleži-
tá, protože na ní v mnohém závisí chát-

Východní pojetí medicíny vychází z poznatků senzibilů, 
kteří vypozorovali, že v určité oblasti spolu orgány 
energeticky souvisejí. Dnes se takové oblasti říká čakra.
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rání organismu, k  němuž dnes houfně 
dochází.

Východní pojetí medicíny vychází 
z poznatků senzibilů, kteří vypozorovali, 
že v určité oblasti spolu orgány energetic-
ky souvisejí. Dnes se takové oblasti říká 
čakra. Existují i vztahy mezi jednotlivý-
mi čakrami, ale podívejme se nejprve na 
čakru, která obsahuje především srdce 
a plíce a také významnou žlázu s vnitřní 
sekrecí, zmíněný brzlík (Thymus).

Důvod je zřejmý. Dnes se mnoho lidí 
potýká s  poruchami srdce a  tajemnou 
chorobou CHOPN (chronická obstrukční 
plicní nemoc), a  navíc se do potíží do-
stává i jejich imunitní systém. Medicína 
nedokáže říci, proč k tomu dochází, a ne-
dokáže choré orgány vyléčit. Na vině je 
stav dnešní vědy, která se opírá o poznat-
ky fyziky a postupně dospěla k poznání, 
že rozumí sotva pěti procentům toho, co 

se děje ve Vesmíru. My jsme také součástí 
Vesmíru. Pokud tedy nezmění přístup, 
současná věda nemá šanci porozumět 
chování živé hmoty.

Naproti tomu takzvaná celostní medi-
cína pracuje právě s energií, kterou dneš-
ní fyzika nedokáže studovat. Je to para-
dox, neboť už dávno u nás našel inženýr 
Rumler způsob, jak měřit vlnovou délku 
těchto neznámých „vln“. Jevy byly zkou-
mány v  Psychoenergetické laboratoři, 
která bohužel zanikla hned po takzvané 
sametové revoluci v roce 1989. Soukrom-
níci, kteří tuto energii svobodně zkou-
mají, došli poměrně daleko.

Jde v podstatě o nový a neznámý obor, 
který se řídí svými zákony, a není snadné 
jim rozumět, takže si ho kdekdo může 
plést s jakousi magií. Ostatně velmi tref-
ně se k takové situaci už před dávnými 
časy vyjádřil svatý Augustin, dovolím si 

ho citovat: „Biblické zázraky představují 
toliko překročení dobové empirické zku-
šenosti, nikoliv však jevy vně přírodních 
zákonů.“

Živý organismus se setkává s mnoha 
vlivy a  musí se s  nimi vyrovnat, takže 
musí disponovat velmi dokonalým au-
tomatickým systémem řízení. Něco ta-
kového vyžaduje obrovskou výpočetní 
kapacitu. Dnešní matematika ji nepopíše, 
ale troufám si tvrdit, že s rozvojem kvan-
tových počítačů přijdou i nové pohledy 
na systémové vlastnosti opravdových re-
gulačních pochodů.

Řízením pochodů se samozřejmě za-
bývá mozek, ale protože údajů je příliš 
mnoho a jejich přenos vlastně není mož-
ný, jsou neurony rozmístěny v  mnoha 
tkáních a  provádí dílčí řízení oblasti, 
pochopitelně podle instrukcí z  centra. 
V novém oboru jde tedy především o prá-
ci s  informacemi, i  když k  řešení řady 
problémů je potřebné použít i pořádnou 
porci energie.

Autonomní systém třetí čakry je velice 
důležitý. Jakmile se dítě vyvíjí, produkuje 
thymus hormon thymoxin, jenž řídí stav-
bu organismu. Po pubertě se jeho funkce 
mění. Velmi důležitou složkou subsysté-
mu je ale řízení T-lymfocytů, které jsou 
nejdůležitějším nástrojem imunitního 
systému. A tam zasahuje velmi negativně 
dnešní změna prostředí – místní řídicí 
systém je poškozován tvrdými radiovl-
nami, jež jsou kvůli digitalizaci prakticky 
všude, pomalu i v lese.

Ateroskleróza je zanášení krevních 
„potrubí“ jakousi hmotou. Lékaři ji nabíd-
li různým bakteriím, ale není o ni zájem. 
Odstranit ji mohou pouze T-lymfocyty 
a ty to nedělají, protože vázne řízení je-
jich činnosti. Nemají prostě odpovídající 
instrukce. Podobné potíže jako s atero-
sklerózou jsou s ochabováním srdečního 
svalu nebo s CHOPN.

Možná bych měl upozornit na energe-
tickou spjatost se střevní čakrou, která je 
tím pádem také poškozována a je velmi 
citlivá na stres, o nějž se pečlivě stará na-
příklad dnešní politika a globální ekono-
mický systém. Takto je zpětně poškozo-
vána i čakra srdeční. 

Foto Adobe Stock
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Foto Adobe Stock

Fíkovník banyán je proslulý spouštěním opěrných 
sloupovitých kořenů z vodorovných postranních 

větví. Může se tak postupně rozrůst v celý 
lesík kmenů. Hinduisté jej považují za posvátný 

strom. Jiný druh, fíkovník posvátný, je vysazován 
jako kultovní dřevina u buddhistických chrámů 

v celé jihovýchodní Asii. V Evropě, konkrétně ve 
Středomoří, roste fíkovník smokvoň, který plodí 

sladké fíky.   Foto Profimedia

Stromy života 
a POZNÁNÍ
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Č ínská nauka feng-šuej je svou 
základní podstatou založena 
na poznání a  vyhodnocení 
energetických vyzařovacích 

a  vzařovacích linií, vzdálených od sebe 
několik metrů. Vyzařovací linie prasílu 
vydávají a opačné, vzařovací, ji zase vta-
hují. Proto dostatek prasíly, nazývané též 
éter nebo čchi, představuje život a opak 
smrt. Silné vzařovací linie vytvářejí tak-
zvané geopatogenní zóny, jež ovlivňují 
negativně kvalitu života až do vzdálenos-
ti desítek metrů. Vzácné jsou také opač-
né, silné vyzařovací oblasti; těm se někde 
říká svaté.

Civilizací znehodnocený člověk, na 
rozdíl od rostlin a zvířat, schopnost vní-
mání prasíly ztratil. Ale stačí se podívat 
kolem sebe do přírodního prostředí na 
chování rostlin a živočichů nebo si po-
všimnout trvalejších pobytových míst 
koní či dobytka na pastvinách. Zvířata 
vždy stojí a polehávají pouze na určitých 
místech. A  to buď v  hloučku kruhovi-
tého tvaru, v  řadách, nebo nejčastěji 
v kombinaci obou. Právě tam se energe-
ticky dobíjejí.

Prasílu zcela pochopitelně vnímají také 
rostliny. Podívejme se proto alespoň na 
tři příklady z rostlinné říše. V prvním se 
nám představí ořešák královský, který 
byl proti své přirozenosti uměle vysazen 
55 cm východně od nepříliš silné vzařo-
vací linie. Tedy takové, která ještě v místě 
nevytváří širokou přímo geopatogenní 
zónu, ale jenom několik decimetrů ši-
roký pruh vtahující energii-prasílu do 
země. Právě tam vysadil jeden můj zná-
mý ořešákový prut.

Asi po patnácti letech začala spodní 
větev, která před několika lety přerost-
la přes vzařovací linii vedoucí přibližně 
severojižním směrem, ronit mízu v roz-
sahu cca 20 centimetrů. Tedy přesně 
nad průběhem linie, v jejím nejsilnějším 

energetickém působení. Poté se na vět-
vi začala viditelně rozkládat kůra. Na 
požádání jsem na linii pod větví usadil 
pečlivě vybraný kruhový bochníkový 
načervenalý křemenec. Poškozené místo 
na větvi se ve velmi krátké době zahojilo. 
A to tak, že předchozí poškození vůbec 
nebylo vidět.

Na západní straně, blíž ke  vzařova-
cí linii, ořešák neplodí, na opačné od 
linie platí, že zdravější až zdravé jsou 
ty ořechy, které jsou od vzařovací linie 
co nejdál. Právě tam, tedy od vzařova-
cí linie směrem k  energeticky opačné 
vyzařovací, se větve ořešáku „natahují“. 
To znamená, že se svým růstem snaží 
dostat z místa energeticky méně hod-
notného. Což se jim daří. Stromek záro-

veň, oproti okolním svého druhu, plodí 
méně, později nasazuje pupeny a  dřív 
shazuje listí.

Druhý příklad je přímo učebnico-
vý. Přesuňme se ze severních Čech do 
Prahy na televizní Kavčí hory, které jsou 
doslova zamořené zkostnatělým mate-
rialistickým myšlením. Nachází se tam 
též takzvaný Rohlík, jenž je jednou z ně-
kolika budov České televize. Pod schodi-
štěm do hlavního vchodu je do oblouku 
vysazeno sedm zahradnicky šlechtě-
ných javorů mlečů. Byly vysazeny sou-
časně a stejnou technologií, přesto se na 
nich projevuje mimořádným způsobem 
energetický vliv prostředí. Když kolem  
projdeme v zimě nebo v létě, tak si bez 
bližšího ohledání ničeho nevšimneme.

Ale postačí dlouhý podzim, jenž odha-
lí, že zde něco není v pořádku. Tři silnější 
stromky jsou zeleně olistěné, zatímco 
na dalších čtyřech javorech jsou už žlu-
té a menší listy zčásti opadané. Zároveň 
mají podstatně slabší kmínky. A  nejen 
to. Jeden z nich je napaden dřevokaznou 
houbou. Sedm stromků nám na poměr-
ně malém prostoru viditelně představu-
je, jak rozdílně se k živým organismům 
chová místo s dostatkem a nedostatkem 
energie-prasíly, jenž je jednoznačně daný 
sítí energetických linií místa.

Na bájném Vlhošti se rozkládá pís-
kovcová plošina, která je – poměrně 
řídce – porostlá téměř třímetrovými 
borovicemi stáří asi 120 let bonsajového 
vzhledu. Jedna z  těchto borovic „vysí-

lá“,  po velmi slabé vyzařovací linii, větev. 
Ta se po pískovcovém podloží plazí za 
energií víc než deset metrů daleko.

Od stromů se toho můžeme hodně na-
učit. Vždyť některé jsou po staletí součás-
tí mýtů spojených se stvořením vesmíru; 
i  proto bývají nazývány stromy vědění. 
Nejstarší bájný strom se objevuje v  ně-
kolika různých podobách v  sumerské 
epické skladbě, která vznikla cca před 
4000 lety. Všechny ale vypráví o bájných 
činech Gilgamešových, jehož původní 
jméno Bilgames značí výhonek stromu 
mésu, stromu života.

Podstatně mladší strom nám nabízejí 
egyptské mýty, kde se pták benu coby Fé-
nix rodí z ohně na ohnivém (zlatém) avo-
kádovém stromě išed. Posvátné stromy 

Již naši předkové věděli, že zdravý a mohutný strom dokáže zvířata i člověka 
energeticky nabít. Od stromů se toho také můžeme mnoho naučit. Vždyť 
některé jsou po staletí součástí mýtů spojených se stvořením vesmíru 
a ne nadarmo se jim říká stromy vědění.   Text: Jan Johann Jaroslav Miška

Od stromů se toho můžeme hodně naučit. Vždyť některé 
jsou po staletí součástí mýtů spojených se stvořením 
vesmíru; i proto bývají nazývány stromy vědění.
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se nacházely třeba ještě v  Edfu, Herak-
leopoli či Memfidě. Popisovaný bájný išed 
rostl před chrámem slunečního boha Ré. 
Podle dochovaného výjevu bájný strom 
života a vědění išed ohrožuje had Apop 
představující, už před velkým třeskem, 
energetickou podstatu vesmíru. Proto 
mu přichází na pomoc bohyně Basted 
(kočka), pravděpodobná dcera sluneč-
ního boha Rea, známá pod přezdívkou 
„hněv v oku boha Rea“.

Výjev naznačuje, že původní podstata 
hada a stromu života a vědění se v mlad-
ších bajkách vytrácí, což dokládá reliéf 
na obelisku známém pod pojmenová-
ním Kleopatřina jehla. Neboť v  době 
panování XVIII. dynastie    (asi 1550 př. 
n. l.) se stávají listy posvátného stromu 
papyrosem. Výjev na obelisku zobrazuje 
boha slunce Amon-Rea, s bohem moud-
rosti Thovtem a  bohyní písma a  věd 
Sešat (zobrazována s trsem papyru nad 
hlavou), jak popisují listy posvátného 
stromu išed jmény a  tituly králů. Listy 
posvátného stromu se  tak stávají pou-
hopouhou kronikou.

Také Řekové po sobě zanechávají báji 
o  posvátném háji a  neobyčejném stro-
mu:  Hesperidky měly za úkol hlídat 
v zahradě bohů strom, který plodil zla-
tá jablka nesmrtelnosti. Strom věnovala 
jako svatební dar bohyni Héře bohyně 
země Gaia. Protože Hesperidky, „nymfy 
západu“  (obvykle byly tři, vzácně čtyři 
či sedm), jablka ochutnávaly, Héra po-
věřila hlídáním ještě stohlavého draka 
Ládona. Jedním z dvanácti Héraklových 
úkolů, jež dostal od krále Eurysthea, bylo 
přinést tři vzácná a čarovná jablka. S po-
mocí jejich otce Titána také tento úkol 
splnil.

Axis mundi
Celá řada  slovanských kosmogonických 
bájí, jak je na více příkladech zřejmé, zčás-
ti vychází jak z hinduistických véd, tak ze 
sumerských eposů. Země je v některých 
z  nich líčena jako placka spočívající na 
rybě (Číňané na čtyřech želvách či slonu), 
velrybě či několika rybách. V  novore-
nesanční budově České spořitelny v Ry-
tířské ulici, kterou zvnějšku chrání 19 

V místech s dobrou energií se zeleni daří. 
Tak jako u pyramidy v guatemalském 
Tikalu. Není divu, že si zde postavili sídlo 
Mayové...   Foto Profimedia
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hlav démonů (odborníci jim z nějakého 
neznámého důvodu říkají maskarony), 
najdeme zvláštní strom. Čtyři želvy jej 
drží na svých krunýřích. Zlatý (mosazný) 
strom je svítidlem s kulatými světly při-
pomínajícími zlatá jablka. U podobných 
slovanských, ne až tak košatých bájí ne-
máme zlatý strom, ale strom se zlatými 
jablky hlídaný ptákem Ohnivákem. Svět 
býval rozdělován na horní – nebe, střed-
ní – zemi a dolní – podsvětí.

Bájným stromem kosmického světa, 
pojmenovávaným někdy arbor mundi 
(strom světa), bývá třeba dub nebo bo-
rovice.  Podle severských mýtů vytváří 
celý svět (rozumí se vesmír) devět samo-
statných světů propojených navzájem 
stále zeleným jasanem pojmenovaným 
Yggdrasill považovaným za osu světa 
(axis mundi). Lze se důvodně domnívat, 
že nejde o osu světa, ale Galaxie, jíž pro-
stupuje energetické „lano“ prasíly. Mýtic-
ký jasan vyrostl v  bezedné propasti Gin-
nungagap (Velká prázdnota).

Pohybovat se mezi těmito světy do-
kážou jen bohové nebo šamani. Tři ko-
řeny kosmického stromu prorůstají ke 
třem pramenům: 1) osudu, který hlídají 
tři Normy (minulost, přítomnost a  bu-
doucnost), 2) pramenu moudrosti, kde 
sídlí obři a který hlídá rádce bohů Míni 
a 3) pramenu, odkud pramení řeky te-
koucí do moře. Jeho kořen užírá červ či 
had. Tolik nejstarší kosmické báje.

Zakázané ovoce
Nejznámějším symbolickým stromem 
života je sedmiramenný židovský svícen 
menora. Mezi zvláštní stromy, které jsou 
duchovními výpotky mnoha kabalistů 
celého světa, patří jejich kabalistický 
Strom života. Jeden z  nich se nazývá 
strom sefírotický, jenž vychází z  nepo-
znaného a nejmenovaného praboha spo-
lu s  deseti nepoznanými a  nepojmeno-
vanými vlastnostmi. Do nich se vkládají 
vlastnosti lidské (jimiž jsou třeba láska, 
moudrost a porozumění). Dál se do stro-
mu vkládají neznámé základní principy 
působící v  celém Vesmíru–Universu, 
a proto i v člověku. Do pomyslného kok-
tejlu je přimícháno ještě dvaadvacet pís-

men (prvků) hebrejské abecedy. Kabalis-
tické stromy se ještě vodorovně rozdělují 
nejméně na tři části.

Nejhorší ta tomto zmatečném 
a  uměle vytvářeném stromu, jenž 
je původní představě stromu života 
či poznání na míle vzdálen, je to, že 
kabalisté podle mého názoru vůbec ne-
vědí, co to kabala je. (Ostatně nevalné 
úspěchy kabalistů, co se týče cíle, jímž 
má být podle učení oproštění od všed-
ních starostí a přiblížení duše k Bohu, 
jisté nepochopení některých základních 
principů potvrzují…)

Strom života samozřejmě nechyběl 
ani v  rajské zahradě Eden.  Uprostřed 
zahrady stály dva stromy – strom života 
a  strom vědění. Bůh rozkázal Adamo-

vi, že ze všech rajských stromů smí jíst 
všechno ovoce, kromě stromu vědění. 
Pokud z něj pojí, zemře. Aby Adam nebyl 
sám, Bůh mu z jeho žebra vytvořil Evu. 
Ale Ti, kteří Bibli podrobně četli, vědí, že 
Eva nebyla první Adamovou ženou. Tou 
byla již dříve zapuzená bohyně Lilith.

V zahradě byl i lstivý had, který svou 
úskočností přiměl Evu k tomu, aby utrh-
la jablko ze zakázaného stromu. Někteří 
tvrdí, že tím hadem byla bohyně-žena 
Lilith, která se později stává démonem 
zodpovědným za pád veškerého lidstva. 
Proto je někdy bájný had představován se 
ženskou hlavou bohyně-démona Lilith.

Eva podala jablko i Adamovi, jenž jej 
také pojedl. Po snězení jablka zjistili, že 
jsou nazí. Zakryli se proto fíkovými listy. 

Únik kmene z energeticky nedostatečného 
místa ve francouzské Provence. Stromy se 
takto snaží „posunout“ na místo s větší 
energií.   Foto J. MIška



26

FENOMÉN

V době tahu sedají na tento strom havrani, kteří se zde 
energeticky dobíjejí. To je tajemství prasíly – energie 
života proudící na energeticky vydatném průsečíku linií.

Podle toho lze usuzovat, že v rajské za-
hradě rostly, kromě dvou posvátných 
stromů, také fíkovníky nacházející se 
pouze v  tropické a  subtropických ob-
lastech celého světa. Jak víme, počínání 
Adama a Evy v ráji se jejich „šéfovi“ znelí-
bilo, neboť pravidla jsou pravidla, a proto 
je vyhnal z ráje. Co dodat? Snad jen to, že 
fíkovník posvátný (Ficus religiosa) je tak 
pojmenovaný proto, že je skutečně stro-
mem posvátným. Dodnes je pěstován 
u buddhistických chrámů v celé jihový-
chodní Asii. Podle pověsti právě pod tím-
to stromem Buddha dosáhl osvícení.

Své povídání jsem zahájil působením 
přírodního prostředí na stromy, spo-
lu s  jejich odezvou na ně. Zbývá jenom 
představit to poslední. Nejenom bájný, 
ale především skutečný strom předsta-
vuje tři rostlinné světy. Jsou jimi kořeny, 
které energii sbírají (vtahují), kmen, kte-
rý ji přivádí do jeho třetí části, jíž je koru-
na, která energii přijímá a vydává. Naše 
stromy rostou dobře třeba několik staletí 
až tisíciletí, a oficiálně již sice posvátné 
nejsou, fakticky ale ano.

Nejstarší tis v  Praze měl osobně vy-
sadit císař Karel IV. v  ambitu kláštera 
františkánů u kostela Panny Marie Sněž-
né. V malostranském klášteře augustini-
ánů u kostela sv. Tomáše měl jeho syn, 
císař Václav IV., vysadit další čtyři tisy. 
Pozitivní energetický dosah na okolí, 
tedy také člověka,  je někdy až 120 me-
trů! To oba císaři bezpochyby, stejně 
jako mniši, věděli. Vždyť právě jejich 
společenství mívá v  klášterních  ambi-
tech rajské zahrady-karmely, kde bývá 
výrazný vyzařovací prostor. Jeden z nich 
s  jírovcem maďalem najdeme třeba 
v bývalém klášteře augustiniánek (nyní 
Neurologická klinika), ke kterému patřil 
gotický kostel sv. Kateřiny. Právě tam je 
zvláštností to, že je strom členěný do tří 
mohutných větví, „jenom“ na výrazné 
vyzařovací linii.

V době tahu sedají na strom havrani, 
kteří se zde energeticky dobíjejí. To je 
celé tajemství o vědění a poznání prasí-
ly – energie života proudící obyčejným 
stromem na energeticky vydatném (vy-
zařovacím) průsečíku linií.

Naši předkové si stromů nesmírně vážili, 
neboť věděli, že zdravý a mohutný strom 
dokáže zvířata i člověka energeticky nabít. 
Netřeba jej objímat, postačí pobývat v jeho 
blízkosti. Zvířata spolu s přírodními spo-

lečenstvími celého světa si tuto základní 
věc uvědomují a na rozdíl od „moderního“ 
člověka blahodárnost a  fyzikálně-energe-
tickou vlastnost stromů vnímají dodnes.

Mocné energetické léčivé působení 
stromu rostoucího na vyzařovacím 

prostoru, nejlépe na průsečíku dvou 
vyzařovacích linií, velmi dobře také 
poznal vnímavý markýz Armand-Ma-
rie-Jacques de Chastenet, markýz de 
Puységur (1751–1825), ve své době veli-

ce známý a úspěšný léčitel, propagátor 
„magnetického mesmerismu“. On totiž 
léčil stromem. Nemocní k němu puto-
vali ze široka a daleka. Nejenom proto, 
že léčil zdarma, ale hlavně úspěšně. „Ka-
ždému z  příchozích vrátný opakoval 
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jednu a  tutéž větu: ,Hned vás ohlásím 
panu markýzovi. Jděte do parku a  če-
kejte naň pod vazem (druh jilmu),“ píše 
Karel Sezemský, slavný český „mag-
netický“ léčitel a  hypnolog přelomu 
19. a  20. století, v  knize Plnost života. 
„Udivení sedláci nevěděli, jak si ta slova 
vysvětliti, obávajíce se, že si s nimi jen 
tak zahrává. Ale vtom již přicházel sám 
markýz, aby je dovedl na naznačené 
místo. Dotázav se cestou každého na 
jeho nemoc, markýz přivedl nemocné 
na velký palouk v parku, uprostřed ně-
hož rostl mohutný strom. Zde se mar-
kýz zastavil a  poručil jednomu z  ne-
mocných, aby si sedl pod strom. Bolesti 
nemocného v  krátké chvíli ustoupily 
a nemocný jako by ztuhl – usnul.“

Jakým kouzelným stromem byl 
tento mohutný vaz? Ostatní udiveně 

stáli kolem a  markýz, s  plamenným 
pohledem a  s  tváří nadšením odušev-
nělou, zvolal: „Ó čarovný strome! Do-
sáhl jsem, čeho jsem chtěl. Mesmer má 
pravdu. Stromy jsou výtečnými vodiči 
magnetismu (prasíly).“

Neobyčejný význam stromů si uvědo-
muje víc než 30 států současného světa, 
které mají své národní stromy. U západ-
ních Slovanů to byl nejdříve dub, později 
lípa. Nejznámějším z nich je zřejmě cedr, 
který je jediným, a proto základním zna-
kem libanonské vlajky. Živé stromy jsou 
nejen vydatnou energetickou přírodni-
nou a  surovinovou dřevní hmotou, ale 
také „léčivkou“. Neboť z jejich listů, kvě-
tů a kůry se vyrábí bezpočet přírodních 
účinných léčivých přípravků. Připomenu 
pouze chinin, lék proti malárii, který se 
vyrábí z vrbové kůry.

Pokud budeme obklopeni zdravými 
stromy, které pro svůj život potřebují 
zejména vzduch a  vodu, pak budeme 
také my lidé zdraví. Proto si važme 
stromů, neboť člověk a strom jsou jed-
no tělo a  jedna duše. Pokud si tuto zá-
kladní skutečnost neuvědomíme, pak to 
nebude lidstvo, ale pouze některé druhy 
stromů, které na planetě Zemi možná 
přežijí.

Jsou jedinci, kteří tvrdí, že vývojová li-
nie člověka, pojmenovávajícího se pyšně 
„člověk 2x moudrý (Homo sapiens sapi-
ens), je už odsouzena k zániku. Je pravda, 
že technologický a  spotřební vývoj na 
něm úspěšně pracuje. Znalosti souvise-
jící s  energií prasílou jsou proto uměle 
potlačovány a zamlčovány. Nestojí ale za 
tím vším nakonec pouze lidská hloupost 
a chamtivost? 

Před budovou České televize je do 
oblouku vysazeno sedm zahradnicky 

šlechtěných javorů mlečů. Čtyřem 
menším se evidentně nedaří – stojí na 

místě s nedostatkem energie-prasíly 
(vlevo); Pod nimi tisíciletý olivovník 

z tuniské Džerby; Na velkém snímku 
bonsajová plošina na Vlhošti.   Foto J. Miška
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Z a miliardy let, během nichž člo-
věk ani neexistoval, se život na 
planetě stihl vyvinout a  také 
nesčetněkrát změnit. Mnoho 

živočišných a rostlinných druhů vzniklo 
i zaniklo, aniž by v tom měli prsty lidé.

Pokud se člověk vyvíjel v  přírodě, 
i on sám je přírodou. Nejde jej z přírody 
vyjmout, nelze jej chápat samostatně 

mimo přírodu. Problém je, že se stal 
– coby největší predátor – příliš domi-
nantním.

Po dlouhou dobu byl přitom člověk 
v  podstatě neškodným a  zranitelným 
živočichem, snažícím se pouze přežít, 
vydaným napospas různým rozmarům, 
který si začal přírodu kolem sebe zbož-
šťovat. Vznikly prvotně náboženské 

představy a pokračovatelé některých po-
hanských náboženství existují dodnes. 
Čím více znalostí, moci a  sebevědomí 
jsme ale získávali, tím menší roli jsme 
přírodě připisovali; její božská   podstata 
se vytratila a naše ego začalo hledět dál 
a výš, až do kosmických výšin.

Dnes se těšíme postavení na pomysl-
ném vrcholu a disponujeme mocí zni-

Lidé mají poprvé v historii možnost zničit celou planetu. 
Jakožto dominantnímu druhu ale právě nám padá na 
bedra i její ochrana. Je takový úkol v našich silách?    
Text: Anton Smatanik

PŘÍRODA  
 A MY
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čit celu planetu. To se nám daří, a tak 
se – alespoň někteří – snažíme najít 
rovnováhu, která by nám zabezpečila 
udržitelný rozvoj. Mnohé skupiny oby-
vatelstva vsak v podstatě fungují jako 
paraziti, jako stádo kobylek, které se 
snaží získat co nejvíce bez ohledu na 
to, jak dopadne organismus, na kte-
rém se živí. Příroda je pro ně pouze 

bezbranná pláň, otevřena jakémukoli 
plundrování.

Proti nim stojí ochránci přírody, 
různé nevládní organizace, občanská 
sdružení, firmy, státní orgány či média, 
i  když některé jmenované instituce 
spíše teoreticky. Někde mezi se pak na-
chází většina z nás, tedy běžní lidé, kte-
ří žádné velké škody nepáchají, ale na 
druhou stranu se ani nesnaží fungovat 
v rovnováze. Osvěta, která se ve společ-
nosti šíří už po desetiletí, jako by stále 
nepadala na úrodnou půdu.

Udržitelný rozvoj byl etablován a popr-
vé definován v roce 1987 ve zprávě Naše 
společná budoucnost jako „takový rozvoj, 
který naplňuje potřeby přítomných ge-
nerací, aniž by ohrozil schopnost budou-
cích generací naplňovat své potřeby“. Po-
dle českého zákona o životním prostředí 
je jím „takový rozvoj, který současným 
i  budoucím generacím zachovává mož-
nost uspokojovat jejich základní životní 
potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost 
přírody a  zachovává přirozené funkce 
ekosystémů“. To zní ještě o něco lépe.

Lidská populace pravděpodobně ne-
přesáhla počet 10 milionů v době před 
neolitickou revolucí. Ve 4. století n. l. 
žilo v Římské říši 56 milionů obyvatel. 
Světová populace pak také soustavně 
rostla zhruba od roku 1400; nejvý-
znamnější růst byl zaznamenán po 
roce 1960, a to hlavně díky pokrokům 

v medicíně a zemědělství. To také zna-
menalo, že se otázka přelidnění dostala 
na pořad dne a začali se jí zaobírat jak 
demografové, tak i  vědci. Jako riziko 
pro budoucnost byl problém přelidnění 
popularizován během 70. let i v oblasti 
science fiction, nicméně se stabilizací 
růstu obyvatelstva ve vyspělých ze-
mích nastal úpadek zájmu.

Přelidnění se tak mělo stát problémem 
především v  rozvojových zemích, které 
neprošly nebo teprve procházely takzva-
nou demografickou revolucí. Mnohé stá-
ty také hlavně v minulosti přijímaly růz-
ná opatření, aby zabrzdily prudký nárůst 
vlastního obyvatelstva. Nejznámějším 
takovým opatřením je čínská politika 
jednoho dítěte.

Město Země
Celosvětový trend směřuje k  rychlému 
poklesu porodnosti – zatímco v  roce 
1990 čítala úhrnná světová plodnost 3,24 
dítěte na ženu, v roce 2009 to bylo již jen 
2,47 dítěte na ženu, přičemž k  prosté 
reprodukci je třeba 2,1 dítěte na ženu. 
Proto někteří odborníci předpokládají, 
že se do roku 2060 světová populace 
stabilizuje a  začne klesat. Firma OHT 
zveřejnila výsledky svého průzkumu, 
který prozradil, že porodnost v  méně 
vyvinutých zemích (Indie, Bangladéš aj.) 
je až o 60 % větší než v zemích západní 
Evropy.

Následky populačního růstu jsou 
však zdrcující nejen pro ostatní druhy 
a  životní prostředí, ale i  pro samotné 
lidstvo. Začátkem roku 2017 měla naše 
planeta kolem 7,5 miliardy obyvatel. 
Kolik prostoru by lidstvo vyžadovalo, 
kdyby se rozhodlo celé usadit v jednom 
městě? Přirozeně, rozloha města by zá-
visela na hustotě osídlení. Jaké by bylo 

naše město, pokud budeme vycházet 
z reálných příkladů?

Pokud by v  tomto městě byla husto-
ta obyvatelstva taková jako v  rozlehlém 
Norsku, zabíralo by rozlohu rovnající se 
70 % území Ruska, což je velmi vhodná 
oblast pro přežití. Pokud bychom vzali 
za základ Cáchy v Německu, tak by toto 
město zabíralo s  jeho hustotou osídlení 

Patnáct největších lodí znečišťuje životní prostředí více 
než všechny vozy na světě dohromady. Disponují totiž 
obřími motory s výkonem desítek tisíc koní.
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teritorium rovnající se polovině Evropy 
a  všech 7,5 miliardy lidí by žilo celkem 
pohodlně. Pokud by lidé žili stejně hustě 
jako v  kanadském Torontu, tak by naše 
město mělo rozlohu jako Írán. Jak může-
te vidět, „město Země“ už nabývá jasnější 
obrysy a nezabírá příliš mnoho prostoru. 
Ale existuje na světě dost míst, kde lidé žijí 
mnohem stísněněji. Pokud by ve „městě 
Zemi“ žilo 7,5 miliardy lidí stejně hustě 
jako v městském státě Singapur, zabíralo 
by plochu Etiopie. Ale ani to ještě není hra-
nice rozumného společného soužití lidí.

Nejlidnatějším městem na světě je Ma-
nila na Filipínách. Na ploše 42,88 km2² zde 
žije 1,8 milionu lidí. Jak je vidět, prostor 
ale není největším problémem. Jedním 
z ukazatelů v rámci snah o monitorování 
dopadů lidské činnosti je tzv. ekologická 
stopa. Ekologická stopa je celková plo-
cha ekologicky produktivního povrchu 
Země (půdy i vodních ploch) využívané-

ho výhradně pro zajištění zdrojů (energií, 
vody, potravin, oblečení, materiálů) a na 
zneškodnění odpadů produkovaných 
danou populací. Podle výpočtů Global 
Footprint Network z celkového produk-
tivního povrchu Země připadá na kaž-
dého člověka férový podíl 1,7 hektaru 
biologicky produktivní plochy Země, tzv. 
globálního hektaru (Gha).

Průměrná ekologická stopa jednoho 
člověka má však reálnou hodnotu 2,65 
Gha. To znamená, že lidstvo překračuje 
biologickou kapacitu Země o 55 % a pro 
zajištění aktuální spotřeby využívá plo-
chu odpovídající ne stávající planetě, ale 
jejímu jedenapůlnásobku. Běžná tříčlen-
ná rodina střední třídy, která žije v bytě 
v  zatepleném domě, šetří elektřinou 
a  teplou vodou, nepřehání to s nákupy 
a cestuje autobusem namísto autem, tří-
dí odpad a stravuje se vegetariánsky, má 
ekologickou stopu, paradoxně, přibližně 

2,65 Gha. Jinými slovy, kdyby kaž dý člo-
věk z dnešního počtu 7,5 miliardy žil tak 
ekologicky jako tato rodina, stav Země 
po environmentální stránce by se vůbec 
nezlepšil.

Navíc populační růst způsobuje úbytek 
biologické kapacity, takže férový podíl 
Gha téhož člověka se při stejné životní 
zprávě snižuje, protože každý nový člo-
věk zvyšuje celkovou ekologickou stopu. 
Dnes připadá férový podíl v  průměru 
1,7 Gha na jednoho člověka, v roce 2100 
to bude 1,1 Gha. Navzdory přechodu na 
etičtější a ekologicky přijatelnější životní 
styl, kvůli populačnímu růstu ekologická 
stopa a ekologický deficit roste a biolo-
gická kapacita se snižuje.

Kdybychom seřadili země podle eko-
logické stopy, nejvyšší cifry dosahují lidé 
ze zemí Zálivu: Spojené arabské emiráty, 
Katar či Bahrajn. Následují Dánsko, Belgie 
a USA. Nejnižší stopu naopak zanechávají 

Ekologická stopa roste a biologická 
kapacita se snižuje. Kvůli populačnímu 

růstu. Na protější straně Emmu Mærsk, 
největší dopravní loď (a zároveň 

znečišťovatel), kterou pohání motor 
s výkonem 114 800 koní!   Foto Profimedia
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země jako Afghánistán, Bangladéš, Vý-
chodní Timor nebo Portoriko.

Na jedné lodi
Životní prostředí má omezené zdroje, 
limitující růst populace. Pokud je větší 
než nosná kapacita prostředí, využívá 
suroviny rychleji, než jejich životní 
prostředí dokáže regenerovat, a vytváří 
environmentální zátěž větší, než kte-
rou prostředí dokáže absorbovat, pak 
snižuje celkovou nosnou kapacitu pro-
středí pro další generace, protože způ-
sobí snížení její kvality. Jinak řečeno, 
totéž prostředí nedokáže v  budoucnu 
uživit stejný počet obyvatel. V  součas-
nosti 840 milionů lidí trpí hladem, více 
než miliardě chybí přístup k čisté pitné 
vodě. Příkladem je situace v Africe, kde 
životy milionů jsou závislé na takzvané 
humanitární pomoci. Úrodná půda je 
silně znehodnocována. Vodní zdroje se 

vyčerpávají rychleji, než se dokážou do-
plňovat.

Podle organizace Vegan Society se více 
než 40 % všech obilovin na světě využívá 
jako krmivo pro dobytek. Počet lidí, které 
by nasytila   půda, voda a energie ušetře-
ná na živočišné výrobě při celosvětovém 
10% poklesu konzumace masa a živočiš-
ných produktů, je 100 milionů. Masný 
a mléčný průmysl spotřebovávají téměř 
29 % veškeré pitné vody na světě. Podle 
Institution of Mechanical Engineers je na 
produkci 1 kg hovězího masa nebo 2 kg 
vepřového masa potřeba stejné množství 
vody, jaké běžný Evropan použije za rok 
na sprchování se, mytí a koupání se.

Veganství proto získává i další důleži-
tý rozměr a argument. Počet veganů se 
však stále pohybuje v drobných procen-
tech obyvatelstva, v žádném případě ce-
losvětově nepřekračuje 5 procent, ačkoliv 
v  posledních letech se těší rapidnímu 
růstu vlastních řad, zejména díky sub-
kulturám, jako jsou hipsteři. Problémem 
je na druhé straně kvalita vyprodukova-
ných plodin, neboť najít takové rajče s do-
statkem živin je téměř nadlidský úkol.

Největšími zdroji znečištění a dranco-
vání planety jsou však korporace. Jejich 

téměř neřízené působení například v Af-
rice napáchalo škody, které je složité od-
hadnout a monitorovat. Na mysli máme 
kácení pralesů, znečištění vodních zdrojů, 
zabírání zemědělské půdy, kontaminaci 
země, testování farmaceutických pro-
duktů a mnoho dalších nelibých činností.

Zajímavou informací však je, že 
15 největších lodí znečišťuje životní pro-
středí více než všechny vozy na světě 
(odhadem 760 milionů). Největší kontej-
nerové lodě totiž disponují obřími moto-
ry s výkonem desítek tisíc koní. Pracují 
24 hodin denně zhruba 280 dní v roce, 
což přírodu notně zatěžuje. Jen Emmu 
Mærsk, největší dopravní loď na světě, 
pohání motor s výkonem 114 800 koní!

Životní prostor jiných druhů se bude 
mezitím nadále zmenšovat a  tříštit na 
drobná území. Kdyby nastal proces de-
centralizace míst, proces fragmentace 
životního prostoru jiných druhů a jejich 
vymírání by to pouze podpořilo, protože 
by lidé zabírali nová území za účelem za-
kládání nových komunit. Spotřebovávat 
bychom přitom měli naopak méně, i co 
se týče životního prostoru.

Co s  tím vším ale zmůžeme? Pokud 
jde o  snížení zátěže pro planetu, pro-
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Na produkci kilogramu 
masa hovězího nebo 

2 kg vepřového je potřeba 
stejné množství vody, jaké 
běžný Evropan použije za 

rok na sprchování se, mytí 
a koupání.   Foto Pixabay

středí a  půdu, naději nám dává hyd-
roponie, tedy pěstování rostlin bez 
půdy v živném roztoku. Hydroponicky 
lze pěstovat téměř všechny pokojové 
rostliny i mnoho průmyslových plodin. 
Tento typ pěstování je vynálezem Egyp-
ťanů. Mezi výhody patří rychlejší růst 
rostlin, menší náchylnost k chorobám, 
tato metoda pěstování je navíc vhodná 
pro alergiky. Co se týče budoucnosti, je 
velmi pravděpodobné, že bude hydro-
ponické pěstování rostlin stále atrak-
tivnější. Tento úsudek vyplývá z několi-
ka negativních faktorů a jevů, které se 
bohužel objevují již nyní.

Jde například o  rozšiřování pouští 
a polopouští, významný pokles ploch pro 
zemědělskou produkci, klesající kvalitu 
zemědělských půd, klimatické změny 
i rostoucí populaci a s ní spojené ekono-
mické a  zemědělské nároky. V  součas-
nosti je také velkým trendem zavádění 
hydroponie do architektonických návr-
hů interiéru, kde slouží jako ozdoba, či 
případně do fasád a střech jako izolace. 
Teď ještě aby byla voda…

Dalším zajímavým konceptem je Agro-
kruh, systém určený pro aplikování prin-
cipů udržitelnosti v pěstování a distribu-
ci zeleniny, jehož součástí je zařízení na 
obdělávání půdy v řádku ve tvaru spirály. 
Autorem tohoto systému je ekologický 
pěstitel zeleniny Ing. Ján Šlinský. Kon-
cepčně Agrokruh vychází z mechanis-
mů souhrnu označovaných pojmem 

agromost. Agromosty přinášejí 
zásadní změnu v racionalizaci práce 
v  zelinářství. Omezují zhutňování 
půdy, snižují spotřebu energie, 

eliminují namáhavost ručně prová-
děných prací a  umožňují částečnou 
nebo plnou automatizaci některých 
agrotechnických úkonů.

Agrokruh je modifikace agromos-
tu. V  celé míře zachovává výhody 
uplatnění této techniky, ale jeho kon-

strukce je jednoduchá. Výrazné zjedno-
dušení konstrukce se dosahuje změnou 
tvaru obráběné parcely a  organizace 
porostu. Agrokruh obrábí parcely kru-
hového půdorysu, na kterých vytváří 
řádek zkroucený do tvaru spirály, jež 

Lidé, kterým není osud naší planety 
lhostejný, si mohou lámat hlavu nad 
tím, jestli použít tenhle kelímek, 
nebo nepoužít, ale systém je nasta-
ven a řízen lidmi, kteří uvažují úplně 
jinak. To, že ničením planety, 
na které žije, škodí i sám sobě 
a svým dětem, takovému 
člověku nevysvětlíte, má totiž 
úplně jiné nastavení: chce 
peníze, chce jich víc a chce je 
hned. Technologie pro kvalitní, 
udržitelný život na Zemi 
jsou přitom po celou dobu 
dostupné, pálení ropy je ale 
super byznys. Přesto má pro 
jedince smysl chovat se k pla-
netě i druhým co nejlépe, mít 
svůj stůl čistý a udělat maximum. 
Pokud se lidé probudí, změní se 
i systém. Jinak ne. Vše je propojeno.
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vzniká kinematickým spojením kruho-
vého pohybu mostového ramene kolem 
osy uprostřed parcely s lineárním pohy-
bem závěsu nářadí po délce mostového 
ramene.

Dalším skvělým vynálezem je pak na-
příklad FarmBot. Jde o open source CNC 
obrábění určené pro pěstování zeleniny 
a ovoce. Vznikl v roce 2011 a je dílem Ro-
ryho Aronsona a Ricka Carlina. FarmBot 
je schopen pěstovat více než 30 rozlič-
ných druhů plodin. Šetří přitom životní 
prostředí, energii, čas i peníze. Největší 
výhodou je jeho open source, tedy je ote-
vřený každému bez patentu pro užívání 
i vylepšování.

Robot se opírá o softwarovou platfor-
mu, která je uživatelům zpřístupněna 
přes webovou aplikaci FarmBot, a  při-
pomíná známou mobilní hru Farmville. 
Ale jak to funguje? Webová aplikace zná-
zorňuje vaši zahradu či pole ve virtuální 

podobě. Navrhnete plodiny, jež chcete 
pěstovat, a software vám ukáže jejich op-
timální rozmístění. FarmBot pak zasadí 
semena, bude zahradu zalévat a  hnojit 
a dělat další úkony, aby se rostlinám da-
řilo. Pomocí senzorů sleduje vlastnosti 
půdy či teplotu a vyhodnocuje údaje.

Dodávka robotické soupravy obsahuje 
Arduino Mega 2560, Raspberry Pi 2 Mo-
del B, balíček rozebíratelných hardwaro-
vých komponent a přístup k open source 
softwaru komunity. Robot se pohybuje 
po kolejích, které si zákazník sestaví po-
dle potřeby, doprovodná infrastruktura 
je součástí dodávky. No není to šikovné?

Pokud bude lidstvo moudré, jistě může 
nejenom přežít, ale také prosperovat 
v pohodlí. V podstatě jen stačí hlídat kon-
zum, chytře využívat moderní technolo-
gie a změnit přístup, jenž se vyznačuje 
psychopatologickou potřebou nadřazo-
vat papírky zvané peníze všemu ostatní-

mu. Tyto změny totiž nejsou proveditel-
né v současném ekonomickém systému, 
jenž je kompletně špatně nastavený.

Abychom něco změnili, musíme začít 
sami u  sebe, u  svých návyků a  hlavně 
hodnot. Právě nadměrný a  především 
bezhlavý konzum možná představuje 
největší problém dneška, přičemž dů-
sledkem je nejen drancování planety, ale 
i hromadění odpadu a zdravotní problé-
my. Plánované zastarávání techniky, od 
automobilů po počítače, chladničky a tak 
dále, sice posluhuje byznysu, ale nesmír-
ně škodí planetě. Nebyl by přitom žádný 
problém vyrábět produkty s větší život-
ností a  také umožnit jejich vylepšování 
a opravu, aby se cenné suroviny zacho-
vávaly. To je ovšem logika, která platí jen 
u zdravého rozumu, nikoliv u dnešního 
byznysu… 

Autor je slovenský publicista 
a spolupracovník Šifry

Lidi, neblázněte
Když už jí lezeme na nervy příliš, umí nám příroda taktně naznačit, že i přes obrovskou pýchu jsme 
to my, kdo tahá za kratší konec…

Erupce supervulkánu v jezeru Toba
Jezero Toba na ostrově Sumatra je domovem super-
vulkánu, který vybuchl před 75 tisíci lety. V moderní 
geologické historii jde o největší supervulkanickou 
událost, jež dosáhla maximálního stupně 8 podle 
Indexu vulkanické výbušnosti. Výbuch vyvrhl do atmos-
féry asi 2800 kilometrů krychlových prachu a horniny. 

Jedna z teorií naznačuje, že událost se časově 
shodovala s posledním ledovým obdobím a vedla 
k celosvětovému ochlazení, které mohlo urychlit vstup 
planety do poslední doby ledové. 
Cyklon Bhola
Nejničivější tropický cyklon v historii lidstva v roce 
1970 zasáhl rychlostí 185 kilometrů za hodinu území 
dnešního Bangladéše. Bouře způsobila smrt více než 
500 tisíc lidí a vzestup hladiny vody, která zaplavila 
nízko položené ostrovy a vesnice v deltě Gangy, 
čímž vznikly škody v rozsahu 86 miliard dolarů. V té 
době v zemi vládla vojenská junta v čele s generálem 
Khanem a vysloužila si masivní kritiku za nezvlád-
nutí záchranných operací a humanitární pomoci. 
Jelikož o měsíc později byly v zemi volby, opoziční 
Bangladéšská lidová strana „díky“ neštěstí uštědřila 
vládnoucí juntě drtivou porážku. 
Černá smrt
Pandemii černé smrti vyvolala bakterie Yersinia pestis, 
která zpustošila Eurasii v polovině 14. století. Mor 
v letech 1346–1353 způsobil smrt až 60 procent 
obyvatel Evropy a Asie, což znamená kolem 200 
milionů lidí. Vědci předpokládají, že mor pocházel ze 
středoasijských plání a do Evropy se dostal z orientál-
ních potkanů, pravidelných to pasažérů obchodních 
lodí. Nemoc způsobila společenský rozvrat, protože 
se rozšířila panika, že za její šíření nesou odpovědnost 

Židé, žebráci, malomocní, cizinci, poutníci a Cikáni. Lidé 
jsou ale zřejmě nepoučitelní.
Erupce sopky Laki
Ačkoli tato islandská sopka má pouze 828 metrů, 
její děsivá erupce z roku 1783 se zapsala do historie 
lidstva jako jedna z největších. Trvala osm měsíců 
a uvolnilo se při ní 500 milionů tun popela a sopečných 
plynů, přes 15 kilometrů krychlových lávy, osm milionů 
tun fluorovodíku či 120 milionů tun oxidu siřičitého. 
Čtvrtina obyvatel Islandu zemřela, stejně jako 50 
procent hospodářských zvířat, zničena byla i kompletní 
úroda plodin. Masivní únik sopečného prachu, popela 
a plynů způsobil klimatické změny na severní polokouli. 
Snížila se globální teplota, znečištěný vzduch způsobil 
úmrtí mnoha lidí na respirační choroby. Z celkového 
nedostatku vznikaly sociální nepokoje, které vyústily 
do velkých revolucí. Říká se, že erupce Laki může i za 
vypuknutí Francouzské revoluce.
Lisabonské zemětřesení
Lisabonské zemětřesení s následnými tsunami bylo 
nejničivější novodobé zemětřesení, které v roce 1755 
prakticky zničilo Lisabon – zemřelo přes 100 tisíc 
lidí. Lidé nejprve katastrofu označili za Boží trest za 
svůj morální úpadek a rozmach kacířství. Vliv církve 
se oslabil a už nikdy se jí v Portugalsku ani v Evropě 
nepodařilo získat dosavadní autoritu. Věk osvícení se 
přímo spojuje s událostmi 1. listopadu 1755, protože 
katastrofa na svátek Všech svatých zničila téměř 
všechny náboženské budovy v Lisabonu. Právě tento 
moment způsobil hromadnou polemiku, jak mohl Bůh 
vůbec takovou tragédii dopustit.



I moderní medicína dříve vycházela z přírody, pak 
na to ale v záplavě chemie zapomněla. „Důležité 
je naučit se znovu vnímat své tělo a vrátit se ke 

kořenům,“ říká Marie Vilánková, majitelka společnosti 
Joalis, která se zabývá přírodní detoxikací.   Text: Milan Vidlák

V še, do čeho se pustí člověk, více 
či méně kopíruje přírodu. As-
poň zpočátku, než to ve svém 
zápalu přežene. Povzbuzen 

počátečními úspěchy se začne domnívat, 
že to zvládne lépe, a počíná si jako slon 
v  porcelánu, čímž ručičku křehké rov-
nováhy vychýlí do nebezpečné krajnos-
ti. Někde v této fázi se právě nacházíme, 
což se projevuje jak na neblahém stavu 
Země, tak na kondici a zdraví nás lidí.

Ač dosahuje moderní medicína mnohdy 
výborných výsledků, obzvláště v  oblasti 
chirurgie či léčby akutních potíží, stále 
větší množství pacientů se od ní pomalu, 
ale jistě odvrací, neboť se zřetelně ukázaly 
i její slabiny. Jedná se především o bezrad-
nost při léčbě chronických či autoimunit-
ních onemocnění, která postihují stále 
větší množství světové populace a mění se 
doslova v epidemii.

Podobným vývojem prošla i  Marie 
Vilánková, která se po nepříjemných 
zkušenostech s  lékaři a  zdravotnickým 
systémem vydala na svou vlastní cestu 
poznání a  spoluzaložila společnost Joa-
lis. Ta se zabývá právě pomocí při chro-
nických potížích lidí, kteří v ordinacích 
neuspěli. Využívá při tom jak poznatky 
moderní medicíny, tak principy přírodní 
léčby, ze kterých klasická medicína vyšla, 
ale postupně na ně jaksi pozapomněla.

Ještě před takovými sto lety lékaři ví-
ceméně popisovali různé léčivé byliny, 
extrahovali z nich účinné látky a vychá-
zeli z pozorování, jak která bylinka na or-
ganismus působí. Později začali lidé nové 
léky vymýšlet, nejdříve na základě po-
dobnosti s přírodními léčivy. I slavná an-
tibiotika jako penicilin, která zachránila 

mnoho životů, jsou původně produkty  
plísní a půdních bakterií, jež vědci později 
napodobili vyráběním podobných mo-
lekul. Bylo to velmi praktické, neboť 
pacienti zejména z měst nemuseli trhat 
a louhovat třeba pampelišky.

Jenže ve druhé polovině druhé polo-
viny 20. století došlo k  prudkému roz-
voji léků na bázi chemie, které původní 
přírodní léky de facto převálcovaly. A to 
s  sebou nese jistá úskalí a  neblahé dů-
sledky, jichž jsme dnes svědky. „Všechny 
léčivé látky z přírody působí na člověka 
dvojím způsobem – jak na hmotné úrov-
ni, tak informačně. Je to jako rozdíl mezi 
supermarketovým rajčetem vypěstova-
ným bez půdy v živném roztoku a mezi 
rajčetem z přírody, které vyrostlo v půdě 
a na sluníčku. Ten rozdíl je jasný. Intuitiv-
ně to poznají jak lidé, tak zvířata. Když 
moje maminka v zimě hodila husám le-
dový salát z obchodu, ani se ho nedotkly. 
Přitom když jim nahází plevel ze zahrád-
ky, mohou se po něm utlouct,“ říká prů-
kopnice takzvané informační medicíny 
v Česku, jež se snaží pomoci lidem tím, 
že – zjednodušeně řečeno – dodává na-
šemu imunitnímu systému informace, 
které mu pomohou odstranit příčinu ne-
moci, aby mohl opět správně fungovat.

„Původní bylinkáři a  lékaři s  tímto 
mimosmyslovým působením, s  tím, že 
existuje jak hmotná, tak nehmotná část 
bylinky či léku, počítali, cítili to. Když 
to klasická medicína radikálně oddělila, 
a zkoumala pouze chemii, z potenciálu 
léčivé rostliny vytáhla jen kousek. Nako-
nec se svou jednostranností vydala špat-
ným směrem,“ myslí si žena, která vystu-
dovala matematicko-fyzikální fakultu, 

a tak má na rozdíl od mnoha přesvědče-
ných ezoteriků a  jiných alternativců na 
věci realistický náhled. „Chemie, ať už 
umělá nebo přírodní, může mít negativ-
ní účinky. Rozdíl u informační medicíny 
či homeopatie je ale v tom, že organismu 
nabízíme nějaké informace k léčbě a ne-
cháváme na něm, co s nimi udělá.“

Moderní léky za jistých okolností uzná-
vá – v případě akutních potíží. „Výhoda 
chemie je, že okamžitě účinkuje a člově-
ku uleví. Alternativy sice vedou k uzdra-
vení, ale často to trvá dlouho a cesta vede 
přes nepříjemné stavy. Ideální by byla 
kombinace. Ve chvíli, kdy se rozjede sil-
ný ekzém, podat kortikoidy je v pořádku. 
Neponičí se zbytečně kůže a člověk může 
překlenout náročné období. Jenže záro-
veň je třeba řešit příčiny problémů. Proč 
se imunita takhle chová a  ničí vlastní 
tkáně?“ ptá se Marie Vilánková a pouka-
zuje na smutný fakt, že lékaři dnes sice 
dovedou potlačit příznaky nejrůznějších 
nemocí, ale nikoli člověka uzdravit.

Pylový mejdan
Kde se ale stala chyba, když to tak slibně 
začalo? „Byznys převážil nad zdravím. 
Nastavil se systém klinických studií a ří-
zení shora a lékaři se musí striktně řídit 
předpisy. Říká se, že nejlepší pacient je 
alergik, a bohužel je to pravda. Užívá léky 
celý život, neumře, léky nejsou drahé na 
výrobu…“ říká Marie Vilánková, která to 
vidí podobně jako známý celostní lékař 
Jan Hnízdil, jenž v Česku pro tento druh 
velkého byznysu zpopularizoval označe-
ní „medicínsko-farmaceutický komplex“.

O tom, že nemluví do větru, svědčí ne-
dávná studie investiční banky Goldman 
Sachs. Ta ve své tržní analýze, o  které 
informovala v  dubnu americká televize 
CNBC, doporučuje svým klientům z řad 
farmaceutických společností, že zachra-
ňovat lidské životy a pečovat o pacienty 
tak, aby se uzdravili, je velice špatný ob-
chodní model. Zkrátka se to nevyplatí.  

Přírodní restart

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



Alergiků přibývá geometrickou řadou. 
Preparát Anaerg je složen z kopřivy, 
rozmarýnu, rybízu a libečku a obsahuje 
kupu cenných informací.
Foto Adobe Stock, Koláž SH

Zrovna alergiků, které zmiňuje ma-
jitelka společnosti Joalis, přibývá geo-
metrickou řadou. Letos si užívají kromě 
tradičních evergreenů typu řepky i třeba 
s  jehličnany, neboť vše vykvetlo naráz. 
„U našich klientů vidím, jak se jim zvyšují 
u lékaře dávky léků potlačujících přízna-
ky a imunitu. Rozvrací se tím imunitní 
systém, takže roste riziko dalších problé-
mů,“ upozorňuje na neblahý trend. 

Joalis na to jde od lesa. Ví totiž, že nej-
důležitější je organismus nasměrovat  
tak, aby se přestal chovat destruktiv-
ně, nikoli to lámat „silou“. V  době, kdy 
jsme si zvládli otrávit jídlo, vodu, vztahy 
i vzduch a postavit k tomu wi-fi a mobil-
ní vysílače se silným elektromagnetic-
kým zářením nonstop, se ale může stát, 
že je tělo natolik zničené, že na snadnou 
opravu sebe sama nemá dost sil. „Zdravé-
mu organismu třeba stačí jedna informa-
ce, aby začal fungovat, ale u nemocného 
organismu, který je v rozkladu, se musí 
nejprve nastavit rovnováha v  jednotli-
vých systémech.“

Terapeuti Joalisu se v  případě roz-
bouřené imunity, která se obrátila pro-
ti vlastnímu tělu, nesnaží její činnost 
utlumit a potlačit, léky či preparáty na 
potlačení imunity, ale přijít na to, co jej 
dráždí. Nejde jen o tělo, ale i o duši. Často 
souvisí potíže dle Marie Vilánkové i s ne-
zpracovanými emocemi. Otázka je, zda 
byla dřív pověstná slepice, či vejce. Zda 
duševní nerovnováha způsobuje fyzické 
obtíže, či toxiny z prostředí ovlivní du-
ševní rozpoložení. Vše souvisí se vším. 
„Když jste například z úzkostné rodiny, 
organismus má tendenci toxiny uklá-
dat v ledvinách, jež jsou spojeny se stra-
chem. Jestli byla první poškozená emoce 
a  ta ovlivní orgán, nebo opačně, je ale 
z hlediska detoxikační medicíny jedno. 
Terapeut ví, že je třeba vyčistit ledviny, 
a součástí terapie je i práce s emocí. Sna-
žíme se změnit nastavení člověka.“ 

Součástí terapie je nejen vyšetření po-
mocí přístroje Salvia, jenž využívá prin-
cipů elektroakupunktury, ale i detoxika-
ce a kúra pomocí bylinných preparátů. 

Teď je nejvíc v kurzu preparát na alergie 
s všeříkajícím názvem Analerg (Anaerg), 
jenž je složen z kopřivy, rozmarýnu, ry-
bízu a libečku. A kupy nahraných infor-
mací ve formě hologramu, s nimiž si in-
formační systém těla rozumí a dokáže se 
dle instrukcí „opravit“. Podobně jako tře-
ba počítač přeinstalováním programu.

Marie Vilánková dodává: „Konkrétně 
u  alergie mají lidé nejčastěji zátěže 
v játrech, ledvinách, plicích a střevech. 
To jsou nejčastější oblasti, které je třeba 
vyčistit, a  odtud se dá posunout dál. 
Tak dostane klient potupně jednotlivé 
preparáty a domácí úkoly. Důležité je, 
aby zaměřil pozornost na sebe a učil se 
vnímat své tělo. Lidi často odstřihují 
svoje pocity od těla. Skrze pocity právě 
mluví naše intuice. Je třeba navázat 
zase spojení mezi tělem a duší.“ 

www.joalis.cz

Každá firma má svůj příběh. Chcete 
světu povědět ten svůj?

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)
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Profesorka Anna Strunecká a profesor Jiří Patočka 
představují oblíbené ovoce coby superpotravinu. 
Lidé ale nejsou sami, komu třešně tak chutnají…   

Text: Prof. Anna Strunecká, prof. Jiří Patočka

JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY

Foto Adobe Stock

Z rovna kvetou a  začínají zrát 
třešně, a  tak nastává čas si 
o  tomto krásném ovoci říci 
pár zajímavostí. Třešeň obecná 

(Prunus avium L.), statný strom dorůs-
tající výšky až 30 metrů, původně rostla 
v oblastech Malé Asie, odkud ji do Evropy 
dovezl v 1. století př. n. l. římský vojevůd-
ce Lucullus. Dnes roste původní druh 
roztroušeně ve světlých lesích a křovina-
tých stráních od nížin do podhorského 
stupně po celé Evropě.

Na českém území je pěstování třešní 
prvně doloženo ve 12. století. Postupně 
byla vyšlechtěna řada hospodářsky cen-
ných odrůd, jež patří mezi nejoblíbenější 
druhy ovoce. V současnosti je známo více 
než tisíc druhů třešní, višní a sladkovišní.

Třešně jsou velmi dietním jídlem 
a  jsou doporučovány pro hubnutí. Je-
jich příznivý vliv na lidský organis-
mus je velmi široký. Z řady biologicky 
aktivních látek s  příznivým účinkem 

na zdraví je nutno jmenovat zejména 
antioxidanty, třešeň je bohatá také na 
vitaminy a minerály. Obsahuje málo so-
díku, ale hodně draslíku.

Konzumace třešní podporuje vyměšo-
vání trávicích šťáv a moči, čímž pomáhají 
čistit krev, játra a ledviny. Novější studie 
ukazují, že konzumace třešní má blaho-
dárný vliv na léčení cukrovky a má silné 
neuroprotektivní účinky. Díky vysoké-
mu obsahu jódu třešně příznivě ovlivňují 
činnost štítné žlázy a  díky vysokému 
podílu vápníku jsou dobrým zdrojem 
tohoto minerálu pro růst kostí a zubů. 
Pomáhají také chránit tělo proti různým 
druhům zánětů, parodontóze a artritidě.

Třešně nám dokonce napomáhají 
i k dobrému spánku, protože jsou jedi-
ným zdrojem přirozeného melatoni-
nu. Ještě víc melatoninu obsahují višně. 
V sezoně by se měly jíst asi hodinu před 
plánovaným usnutím. Při vážných poru-
chách spánku se doporučuje 30 mililitrů 

višňové šťávy (z 90 až 100 syrových viš-
ní) zředit do 200 ml vody a vypít před 
spaním.

Třešně lze považovat za „funkční po-
travinu“, která kromě prosté výživné 
hodnoty má i příznivý účinek na zdraví 
konzumenta, jde též o důležitou součást 
profylaktické léčby a  prevenci civilizač-
ních nemocí.

S vrtulí za zády
Na první třešně se všichni těšíme, vždyť 
je to prakticky první ovoce po dlouhé 
zimě. Nejsme ale jediní, zbožňuje je totiž 
i moucha, jejíž larvy způsobují červivost 
třešní. Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi) 
napadá prakticky všechny druhy třešní 
a višní; uchráněny jsou snad jen nejraněj-
ší odrůdy, kdy moucha ještě není aktivní. 
Zatímco dospělou mouchu málokdo vi-
děl, larvy vrtule zná každý – často plavou 
v kompotu, který jsme si připravili nebo 
dostali od sousedky.
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Vrtule je necelé 4 mm velká moucha, 
která patří k  hlavním škůdcům třešní. 
Uvidět ji můžeme nejčastěji počátkem 
června, kdy začínají třešně žloutnout. 
I  když je malá, nápadně vyniká svými 
výrazně pruhovanými křídly a jasně žlu-
tým štítkem mezi základy křídel. Mou-
cha přezimuje jako kukla v půdě, přímo 
pod třešní. Dospělci se líhnou za teplého 
počasí během května až června, zejména 
v  dopoledních hodinách. Jakmile mou-
cha opustí kuklu, samička se usadí na 
stromě a hned začíná pracovat na tom, 
aby její rod nevyhynul. Nejdříve potře-
buje přilákat samečka a k tomu používá, 
jako všechny druhy hmyzu, rafinovaných 
metod chemické komunikace.

Cizí řeč
Hmyz používá jako nástroj komunikace 
několik druhů dorozumívacích prostřed-
ků. Jsou to signály různé povahy. Jednak 
fyzikální – zvukové, zrakové, hmatové, 
a dokonce i  elektromagnetické, ale nej-
důležitějším dorozumívacím prostřed-
kem jsou signály chemické. Těkavé che-
mické substance, produkované oběma 
pohlavími, jsou schopni zachytit jiní 
jedinci a  dešifrovat je. Substance, které 
fungují jako signály mezi jedinci stejného 
druhu, bývají označovány jako feromony. 
Ty, které jsou schopni vnímat i  jedinci 
jiných druhů, jsou známy jako allomo-
ny nebo kairomony, podle toho, zda má 
prospěch z této informace vysílající nebo 
přijímající strana, či dokonce strany obě 
(synomony). Všechny tyto látky patří do 
široké skupiny komunikačních chemiká-
lií, které jsou označovány jako semioche-
mikálie.

Právě semiochemikálie používá i vrtu-
le třešňová. Jejich těkavé molekuly se roz-
ptylují ve vzduchu stejně, jako když ote-
vřete voňavku. Sameček vrtule je dokáže 
pomocí citlivých receptorů na tykadlech 
zachytit na velkou vzdálenost a „přečíst“. 
Působí na něj jako sexuální atraktant 
a  znamenají pro něj jasnou zprávu. Sa-
mička říká: Jsem tady a čekám.

My lidé nerozumíme chemické řeči 
hmyzu, ale snažíme se ji pochopit. I když 
to není snadné. Zatím jen dokážeme iden-

tifikovat látky, které samička uvolňuje 
v nepatrném množství do okolního pro-
středí, a máme důkazy, že když molekula 
feromonu dosedne na jeden z mnoha re-
ceptorů samečkova tykadla, na dráždivé 
membráně receptoru to vyvolá elektrický 
impuls. „Mozek“ mouchy pak musí tento 
chemický signál převést do formy, které 
moucha rozumí. To už je pak stejné jako 
u nás u lidí. Když naše receptory v nose 
zachytí chemikálie, jako je citronellol, 
geraniol, geranylacetát, farnesol, 2,3-di-
hydrofarnesol, beta-ionon, benzylalkohol, 
fenethylalkohol,  3-hexen-1-ol, 2-isopropyl-
-3-methoxypyrazin či fenylacetaldehydo-
xim, náš mozek dešifruje generované elek-
trické impulsy jako konvalinkovou vůni.

Když je zrovna máj a jsme v lese, jde-
me za vůní a najdeme konvalinky. Když 
receptory samečka vrtule zachytí směs 

látek obsahujících oktanal, nonanal, be-
ta-fellandren, hexan-2-on, heptan-3-on, 
geranylacetát nebo limonem, elektrické 
impulsy, které to vyvolá, jsou pro sa-
mečka signálem, že samička přichystaná 
k páření je nablízku. Zbývá ji jen najít.

Samičky vrtule krátce po spáření kla-
dou vajíčka pod slupku ještě zelené nebo 
již žloutnoucí třešně. Jedna samička na-
klade průměrně 50 vajíček a vývoj vajíčka 
trvá podle teploty 6 až 12 dní. Larvička 
se usadí v třešni a začne vyžírat její duž-
naté oplodí. Plody v místě napadení měk-
nou, hnědnou a zahnívají. Bílé, beznohé 
larvy rychle rostou a před kuklením jsou 
asi 6 mm dlouhé.

Jedna třešeň je schopna uživit jednu 
larvu. Samička proto klade do třešně  
jedno vajíčko, a  aby zabránila jiným sa-
mičkám klást vajíčko do třešně, která je 
již obsazena, zanechává na každém plodu 
zprávu. Chemickou značku. Osobní razít-
ko. Tabulku s nápisem OBSAZENO. 

Tu chemickou značku tvoří tzv. ovi-
poziční feromon. Když samička usedne 
na třešeň, aby do ní nakladla vajíčko, 
tento značkovací feromon ji informuje, 
že už ji někdo předešel. A  protože ví, 
že dvě larvy jedna třešeň neuživí, letí 
hledat jiný, ještě neobsazený plod. Sub-
stance, která funguje jako ovipoziční 
feromon u vrtule třešňové, byla identifi-
kována již v roce 1987, ale trvalo dalších 
17 let, než se látku podařilo připravit 
v  laboratoři. Je to komplikovaná mole-
kula s  příliš dlouhým systematickým 
názvem N-[15(²-glukopyranosyl)oxy-
-8-hydroxypalmitoyl]-taurin, a  protože 
nemá žádný generický název, lze ji pře-
stavit jen ve formě chemického struk-
turního vzorce.

Vývoj larvy v  třešni trvá tři týdny. 
Poté larvy vylézají z plodů, padají na zem 

a zalézají do půdy, kde se zhruba ve 4 cm 
hloubce kuklí. Asi 4 mm velká kukla má 
bledě-žlutou barvu a její vývoj trvá 9 mě-
síců. Po tuto dobu přezimují kukly v půdě 
pod třešní a během května až června se 
z nich líhnou noví dospělci, aby se rozle-
těli do světa a dali vznik nové generaci 
much. Životní cyklus tohoto zajímavého 
tvora se tak uzavírá.

Autoři článku se omlouvají všem, 
které chemie děsila již ve škole a kteří 
tento vědní obor považují za něco velmi 
složitého a naprosto nepochopitelného. 
Nechtějí čtenáře ani děsit, ani poučovat. 
Chtějí jen ukázat, že i  taková drobná 
muška, jako je vrtule třešňová, si s che-
mií docela dobře rozumí a že svých che-
mických vědomostí dokáže rafinovaně 
využít k tomu, aby nám jako velmi silný 
konkurent kazila potěšení z  takového 
báječného ovoce, jako jsou třešně. 

Autoři jsou známí vědci 
a spolupracovníci Šifry

Třešně napomáhají i k dobrému spánku, protože jsou 
jediným zdrojem přirozeného melatoninu. Ještě víc 
melatoninu obsahují višně.
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Lesní internet
Lidé mají často pocit, že 
už vše objevili, a přitom 
jim unikají fascinující 
souvislosti a děje, které 
se odehrávají přímo 
před našima očima. Jan 
Petrák odhaluje, kterak 
spolu komunikují stromy 
i květinky a vzájemně 
si pomáhají, neboť jsou 
propojeny.   Text: Jan Petrák

L idstvo postmoderny často trá-
pí pocit, že se ze světa dočista 
vytratily záhady a kouzla. Kdy-
si magická příroda, plná po-

divných zázraků, jako blesky, vichřice 
a sopky, které v nás již nevzbuzují žádný 
respekt a údiv, je fuč. Navzdory faktu, ko-
lik dávných úžasných podivností se nám 
podařilo prohlédnout a  zvyknout si na 
ně, ještě ale stále máme čím živit svou 
nekonečnou zvídavost. Naopak, čím více 
se budeme dozvídat, tím spíše si uvědo-
míme, že vlastně stále skoro nic nevíme. 
Stačí jen nikdy nepřestat hledat.

Přitom nemusíme chodit daleko, aby-
chom objevili něco zázračného. Příkla-

dem budiž nejbližší les. Současná věda te-
prve odkrývá podivuhodnou věc, kterou 
stromy, u nichž často zapomínáme, že se 
jedná o živé bytosti, dělají – ne, nemyslí-
me tím růst ani produkci kyslíku. Stromy 
spolu totiž, jak se zdá, komunikují a spo-
lupracují na úrovni, kterou sice teprve 
mapujeme, ale začínáme jí malinko rozu-
mět. K těmto úžasně rychlým a přesným 
signálům využívají podzemní síť hub – 
nebo lesní internet, chcete-li.

Že to zní až příliš bláznivě? Nuže, věda 
je z toho ještě také trochu „na větvi“, ale 
Suzanne Simardová, ekoložka z univerzi-
ty v Britské Kolumbii, na to jde „od lesa“. 
Popisuje komunikaci stromů jako podob-
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Foto Adobe Stock

né chování, jež vykazují například mra-
venci. Schopnost fungovat do určité míry 
jako jeden velký organismus. Svá zjištění 
pověděla televizi CNN. Simardová tento 
jev studovala během léta, kdy pozorovala 
něco fascinujícího. Jedle, rostoucí ve stí-
nu, se dočkaly uhlíku od bříz, jež se těšily 
dostatku. Když přišel podzim, role se ob-
rátily, a jedle začaly zásobovat břízy. Tato 
výměna probíhala prostřednictvím pod-
zemní sítě hub! O  symbióze jsme toho 
slyšeli hodně, ale taková víra vzájemné 
prospěšnosti představuje poměrně nový 
úkaz.

To ještě ale není zdaleka vše. Houby 
a stromy se těší prospěšné symbióze na 

různých úrovních. Jelikož houby nevlád-
nou mocí provozovat fotosyntézu, neboť 
nemají vlastní chlorofyl, a  tedy způsob, 
jak zpracovávat sluneční energii, získá-
vají určitý typ cukru, který fotosyntéza 
produkuje, přímo od stromů, a k tomu 
ještě uhlík. Výměnou za to houby uvolňu-
jí jiné živiny, jako například fosfor nebo 
dusík, a také vodu ve prospěch stromů. 
Jde o vzájemně prospěšný vztah, v němž 
vyhrávají oba organismy a žádný nepři-
chází zkrátka. Představte si, že by tako-
vým způsobem dokázali spolupracovat 
i lidé… Sci-fi?

Jak již bylo zmíněno, stromy spolu 
komunikují a spolupracují i mezi sebou, 
což umožňují také houby. Jsou totiž na-
pojené na oba stromy, a tím jim posky-
tují jakýsi komunikační kanál. Ten slou-
ží například i k účinné obraně. Když je 
jeden strom napaden žravým hmyzem, 
vypustí chemické signály do sítě pod-
houbí, jež ostatní stromy napojené na 
síť zaznamenají, a jak bylo zjištěno, také 
na hrozbu řádně reagují a připravují se 
k obraně.

Botanik Stephen Woodward, tentokrát 
z univerzity ve skotském Aberdeenu, ten-
to vztah popisuje trochu z jiného úhlu – 
jako adaptaci v zájmu přežití. Woodward 
je daleko méně očarovaný a varuje nás: 
„Je to jen náhoda, jak tyto stromy reagu-
jí. Raději se na to dívám takto. Nevysílají 
tyto signály účelně. Musíte přepokládat, 
že nad tím nikterak nepřemýšlí, rozhod-
ně ne tímto způsobem.“ Zřejmě se na to 
dívá moc „lidsky“.

Suzanne Simardová s tímto sice mož-
ná vědecky střízlivým, ale také poněkud 
omezeným pohledem nesouhlasí. Jako 
další příklad uvádí roli starších stromů. 
„Prastaré stromy (některé se dožívají 
stovek i  tisíc let!) napříč svým životem 

zaznamenávají klimatické změny a další 
fluktuaci v okolním prostředí, a ty uklá-
dají. Z toho těží i mladé stromy, neboť ty 
staré jsou jen připravené na celou řadu 
různých klimatických podmínek, a tyto 
informace, ať už čistou náhodou, jakýmsi 
podivným sebezáchovným mechanis-
mem či jiným způsobem, předávají,“ my-
slí si. No není to kouzelné?

Nejen stromy
Stromy ale nejsou jediným druhem, který 
v říši rostlin komunikuje. Alespoň tomu 
nasvědčují jiné studie a  experimenty. 
Studie z  vědeckého deníku PLOS One 
se strohým názvem Nadzemní mecha-
nické stimuly ovlivňují podzemní komu-
nikaci rostlin přinesla vzrušující zjištění. 
Zatímco stromy komunikují především 
podzemní sítí, rostliny mohou sdílet in-
formace nejenom podzemní cestou, ale 
i například mechanicky, třeba přímo do-
tykem. Aby se přesněji určilo, jak si spolu 
takové dvě kytičky potlachají, se vědci 
pokusili zjistit pomocí řady experimen-
tů, z nichž nejzajímavější provedli v hyd-

roponických laboratorních podmínkách, 
jež umožnily takřka jakékoliv chemické 
reakce a impulzy.

Některé exempláře výzkumníci jem-
ně pohladili, snažíce se napodobit dotyk 
jiné rostliny. Jiných se naopak nedotýka-
li vůbec. Posléze nechali různé skupiny 
rostlin růst v  podobných laboratorních 
podmínkách, ovšem některá semínka za-
sadili do roztoku, v němž rostly ty exem-
pláře, jichž se předtím výzkumníci dotkli 
– přesněji řečeno, dotkli se jejich listů. 
Nové rostliny v roztoku s „dotknutými“ 
exempláři posléze měli více listů, a méně 
kořenů. Semínka sazená v roztoku jiných 
skupin ale měla poměr listů a  kořenů 
zhruba stejný.

Foto Profimedia

Jedle, rostoucí ve stínu, se dočkaly uhlíku od bříz, jež se 
těšily dostatku. Na podzim se role obrátily a jedle začaly 
zásobovat břízy – prostřednictvím podzemní sítě hub!
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V druhém experimentu se rostliny vy-
sadily do nádoby tvaru Y.

„Nedotknuté“ exempláře byly umís-
těny do místa, kde se Y dělí na dvě vět-
ve. Jedna větev obsahovala roztok od 
dotknutých rostlin a  druhá ke zcela 
čerstvému. Tady se odehrálo něco ještě 
mnohem podivuhodnějšího – kořeny ne-
dotknutých rostlin se sami nasměrovaly 
do větve s novým roztokem, a to i v pří-
padech, kdy už předtím rostly opačným 
směrem. „Naše výsledky prokázaly, že 
nadzemní komunikace mezi rostlinami 
může krátkým dotykem vyvolat reakci 
v  poblíž rostoucí nedotknuté rostlině, 
a to pomocí podzemní komunikace,“ na-
psali výzkumníci. „To indikuje, že reakce 
poblíž rostoucích rostlin mohou být vý-
znamně ovlivněny fyzickými okolnostmi 
(v tomto případě mechanickou stimula-
cí), jimž jsou sousedící rostliny vystave-
ny. To naznačuje, že i podzemní komu-

nikace rostlin je ovlivněná nadzemními 
interakcemi.“

Jinými slovy, komunikují spolu více-
ro způsoby, jež se navzájem ovlivňují. 
Nejedná se ovšem o  jediné varianty. 
Jiné druhy využívají kromě hub i  pa-
razitické révy. Nevzhledné, zpočátku 
nenápadné žluté révy zvané kokotice, 
jsou dobře známy svým parazitickým 
způsobem života. Jakmile naleznou 
vhodného „hosta“, omotají jej a  za-
pustí kusadlům podobným kořenem, 
jenž následně zaroste do hostitelských 
cévních svazků. To samo o  sobě není 
žádná novinka, nicméně v  duchu do-
savadních objevů slouží také jako dal-
ší komunikační tunely. Není k  tomu 
potřeba ani žádná velká kolonie. 
Ťien-čchiang Wu z  Čínské akademie 
věd, expert na molekulární biologii, 
ekologii a  botaniku, právě tuto vlast-
nost testoval. „V  naší laboratoři se 

nám podařilo propojit 100 rostlin sóji 
s jednou révou,“ prozradil.

Jeho tým přinesl další důkaz, že rost-
liny nejsou jen pasivními aktéry, nýbrž 
spolupracují, a to paradoxně i prostřed-
nictvím parazitů, které je propojují. Víte, 
co je ještě absurdnější? Jelikož kromě 
hub, vlastních kořenů a  dotyků pou-
žívají rostliny také parazity a  jednou 
z  informací, kterou navzájem sdílejí, je 
napadení parazitem, nastává bizarní si-
tuace, kdy jedna rostlina varuje druhou 
před útokem parazita prostřednictvím 
právě onoho parazita. Jestli tohle není 
zvláštní, pak už nevíme...

Sláva korálům
Korálovým útesům ještě neodzvonilo. 
K  mnoha z  vás se jistě dostaly téměř 
apokalyptické zprávy o  mizení korálo-
vých útesů, zejména těch nejslavnějších 
u  východního pobřeží Austrálie. Velký 

Čím rozmanitější je daný ekosystém 
korálového útesu, tím rozmanitější je i DNA 

jednotlivých druhů v něm žijících. 
Foto Adobe Stock
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bariérový útes na pobřeží Queenslandu 
se hrdě táhne po délce 2000 kilometrů, 
přesněji táhl, neboť jen minulý rok se 
severních 700 kilometrů tohoto přírod-
ního divu zredukovalo o  zdrcující dvě 
třetiny, přesněji řečeno 67 %. Brzy se 
začaly objevovat scénáře expertů, že ko-
rálové útesy již nelze zachránit. Viníkem 
je stoupající teplota vody – „pouhé“ dva 
stupně by zřejmě znamenaly úmrtí celé 
oblasti. Jedná se zkrátka o křehký eko-
systém.

Navzdory životnímu exodu z předtím 
o mnoho více barvité a úchvatné oblasti 
ještě nemá cenu tesat náhrobek. Letoš-
ní výzkum publikovaný týmem vědců 
z Hawai‘i at Mānoa společně s protějšky 
z Kalifornské univerzity v Santa Barbara 
(UCSB), Univerzity ze St. Andrews a Mel-
bournské univerzity objevil nové naděj-
né vyhlídky v částech útesů, které ještě 
nejsou zničeny klimatickými změnami 
či lidským úsilím, kde se také nachází 
největší genetická rozmanitost. Právě ta 
se může ukázat být klíčovou pro přežití 
korálových společenství.

Tým vedla Kimberly Selkoeová z  ha-
vajského Institutu pro mořskou biologii 
(HIMB). Zhodnocením více než 17  000 
vzorků, pořízených ze  47 druhů běžně 
se vyskytujících na korálových útesech 
v  okolí Havaje, nalezli experti spojitost 
mezi rozmanitostí druhů a  genetickou 
rozmanitostí DNA jednotlivých druhů 

v těchto společenstvích. Čím rozmanitější 
je daný ekosystém korálového útesu, tím 
rozmanitější je i DNA jednotlivých druhů 
v něm žijících.

Genetická rozmanitost je přitom pev-
ně zakotvená jako klíčová vlastnost pro 
přežití druhů, jejich schopnosti se adap-
tovat změnám prostředím a předcházet 
vyhynutí. Žádný ekosystém bez ní ne-
může fungovat a čelit katastrofám, lid-

ským ani přírodním, a to stejné zřejmě 
platí i pro korálové útesy. Tito výzkum-
níci dále objevili, že se zmíněná roz-
manitost v  různých částech útesů liší. 
Korálové oblasti u  hlavních havajských 
ostrovů se těší největší rozmanitosti 
druhů a  DNA a  shodou okolností jsou 
také v dobrém stavu. Nedaleko od nich 

se nachází chráněná rezervace Papahā-
naumokuākea, kde jsou korály staré tisí-
ce let a geneticky rozdílné, na rozdíl od 
těch australských.

Ze studie plyne vcelku přímočaré ře-
šení do budoucna: Identifikace jak dru-
hové, tak i genetické rozmanitosti v ur-
čitém prostředí, a  také lokalizace míst, 
kde je nejbujnější, je prvním krokem. 
Z něj bude možné předurčit, která místa 
jsou více náchylná vůči změnám v pro-
středí, invazivním či postupným, a která 
jsou schopná se přizpůsobit a přežít. Na 
základě druhové rozmanitosti lze určit 
rozmanitost genetickou. „Pokud bude 
možné tyto vztahy potvrdit i na dalších 
místech, vzorkování DNA může jednoho 
dne dovolit rychlé posouzení rozmani-
tosti druhů a rozsah adaptivních kapacit 
a odolnosti,“ vysvětlila Selkoeová.

Díky tomu víme, jaké oblasti přežijí 
samy od sebe, a které jsou naopak slab-
ší a je potřeba je chránit. Nebo dokonce 
jim pomoci rozmanitost, a  tím pádem 
i přizpůsobivost, získat. Lidé by tak ko-
nečně mohli nejen ničit, ale občas být 
i užiteční. 

Může nastat bizarní situace, kdy jedna rostlina varuje 
druhou před útokem parazita... prostřednictvím právě 
onoho parazita.

Jan Petrák 
redaktor Šifry



Když jsem poprvé slyšel o přístroji Somavedic z dílny 
českého léčitele a vynálezce Ivana Rybjanského 
a jeho pozoruhodných účincích, netušil jsem, že 

si jeho detoxikační sílu vyzkouším zanedlouho na 
vlastní kůži. A to doslova.   Text: Milan Vidlák

V ybral jsem si Somavedic 
Medic Uran. Je nejsilněj-
ší a  kromě harmonizace 
prostředí a  neutralizace 

geopatogenních zón a elektrosmogu 
zvládá podle výrobce také úpravu 
pitné vody. Vybalil jsem jej z krabice, 
zapojil do zásuvky, postavil na stůl 
a čekal, co se bude dít.

Přiznám se, že jsem měl trochu 
obavy. Ne snad z jeho síly – lidi rádi 
přehánějí a za svou novinářskou drá-
hu jsem toho zažil až příliš mnoho na 
to, abych byl přehnaným optimistou 
–, ale z toho, že to zní až příliš pěkně 
na to, aby to byla pravda.

Jsem novinář, a  tak patřím mezi 
lidi, kteří mají dominantní levou 
mozkovou hemisféru; stále tedy něco 
analyzují a přemýšlejí a jejich největ-
ším bossem je mozek. Ano, netrpím 
zbytečnými předsudky a  mysl mám 
otevřenou. Jsem také spirituálně 
založen, což v  této branži nebývá 
zvykem, ostatně proto mám svůj ča-
sopis. Ale je to hlavně díky tomu, že 
jsem v životě zažil několik jevů z ka-
tegorie zázraků a  viděl věci, o  kte-
rých kdyby mi někdo vyprávěl, smál 
bych se, až bych se za břicho popadal. 
O tom, čemu uvěřím, ale u mě rozho-
duje hlavně hlava. Nejprve musím vše 
pochopit mozkem, na rozdíl třeba 
od lidí, kteří mají rozvinutou intuici 
a  přemýšlení je pro ně zbytečný lu-
xus. A tak jsem se naučil, že je důleži-
té nedělat závěry dopředu, ale získat 
vlastní zkušenost, ať už je jakákoli.

S přístrojem Ivana Rybjanského je to 
složité v tom, že funguje úplně jinak, 
než jsme zvyklí, a oblast jeho hlavní-

ho působení se odehrává mimo hmotu 
(na kterou je však zaměřena většina 
lidí na Zemi), v  kvantovém poli, jak 
jsme popisovali v  sérii  předchozích 
článků. Je tedy podstatně hůře ucho-
pitelný a pochopitelný než taková led-
nička, do které dáte chladit pivo.

Existují dva základní druhy lidí – 
ti, co potřebují hmotný důkaz, aby 
uvěřili, a ti, kteří s vnímáním jemno-
hmotných energií nemají problém. 
Muži obvykle patří do první skupiny, 
i když samozřejmě ne všichni…

Samá voda
Somavedic Medic Uran krásně svítil. 
A  to bylo asi tak všechno. Po třech 
dnech se mě mozek poněkud sarkas-
ticky zeptal, zda si nemyslím, že krás-
ná lampička za 17 000 korun je přece 
jen příliš. Jenže pak jsem dal karafu, 
do které jsem napustil vodu z  ko-
houtku, přímo k Uranu a za pár hodin 
se napil. Okamžitě jsem si všiml, že je 
mnohem jemnější, jakoby sametová. 
Připomněla mi vodu z  jedné studán-
ky v Prokopském údolí. Mozek mi ale 
oznámil, že se mi to jen zdá a  že je 
úplně stejná, tak ať se uklidním a jdu 
raději dělat něco užitečného.

Uběhlo dalších pár dní a nic. Až jsem 
jednou zapomněl dát vodu k  Uranu 
a byl si nucen dát klasickou kohoutko-
vou, kterou jsem pouze nechal odstát 
kvůli chloru. Byl jsem v šoku – najed-
nou jsem měl pocit, že piju tekutý be-
ton a že je téměř nepoživatelná.

Ten mozek je fakt blázen. Věděl 
jsem okamžitě po prvním napití, že 
„uranová“ voda je jiná, ale můj mozek 
je tak přizpůsobivý a tak si na ni zvy-

kl, že mu za pár dní přišla skvělá voda 
normální a úplně zapomněl na to, jak 
nedobře chutnala předtím. V tu ránu 
mi také došlo, proč jsem poslední 
léta tak málo pil – nebylo co. 

Od té doby, co stavím vodu k Ura-
nu, nemám potíž vypít dva litry 
v průběhu dne, ačkoli jsem dřív nebyl 
schopen dostat do sebe ani polovinu. 
Protože je výborná. A  když si do ní 
dám citron, nemá to chybu.

A  pak to přišlo. Asi po třech týd-
nech, kdy byl Medic Uran zapnutý, 
jsem zaznamenal, že se něco začíná 
dít nejen s  kohoutkovou vodou, ale 
i se mnou. Cítil jsem se od rána tak ně-
jak divně. Asi na mě něco leze, pomy-
slel jsem si. A než jsem domyslel, tak 
jsem se regulérně, kosmicky a  kvan-
tově… posral. Nebudu laskavého čte-
náře zatěžovat detaily, jen zdůrazním, 
že to, co šlo „ven po celý den“, opravdu 
nepatří na tuto planetu. Bylo to přímo 
epické. Samá voda, zcela jiný druh bě-
havky a čištění, než jsem kdy u žijící 
bytosti zaznamenal. Okamžitě jsem 
volal panu Rybjanskému, co mám dě-
lat, že mám jít na seminář do Posla-
necké sněmovny; poradil mi, ať si dám 
borůvkový kompot. Seminář jsem sice 
nakonec zmeškal (a parlament nepo-
špinil), ale druhý den už to bylo na-
štěstí docela v pohodě.

„Somavedic dělá takovou arche-
ologickou činnost. Prokopává se až 
k  vám,“ vysvětluje tvůrce Somavedi-
cu. „Představte si duši, kolem které 
je třeba patnáct skafandrů. To jsou 
jednotlivé vrstvy, kterými je ,zane-
šena‘, které ji zakrývají. Takže duše 
například řekne bílá. Projde to přes 
všechny ty vrstvy a z posledního ska-
fandru se ozve fialová. Když to řeknu 
velmi zjednodušeně, přístroj pomocí 
svého vibračního působení pomáhá 
odstranit vše, co vám brání slyšet vaši 
duši.“ Vybavuje se mi překrásný film 
Skafandr a motýl, který natočil Julian 
Schnabel podle skutečného příběhu 

Skafandr a motýl

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



šéfeditora francouzské mutace mód-
ního časopisu Elle Jeana-Dominiqua 
Baubyho, jenž po mozkové příhodě 
ochrnul na celé tělo tak nešťastně, že 
mohl hýbat pouze očními víčky. Po-
stupně se naučil komunikovat ( jedno 
mrknutí ano, dvě ne) a s pomocí své 
ošetřovatelky a  speciální abecedy, 
kterou pro něj vytvořila, mrkáním 
napsal knihu. Ať už jsme na tom jak-
koli, vždycky musíme usilovat o  to, 
aby z  našeho skafandru nakonec 
mohl vyletět krásný motýl.

Ze slepé uličky   
Na každého Somavedic působí jinak. 
I na skeptiky, i na toho, kdo jeho pů-
sobení necítí, nebo si myslí, že nepůso-
bí, či potřebuje hmotné důkazy ( jako 
já v podobě pitné vody)... „Nic necítím, 
povídal mi asi před rokem jeden můj 
ctěný zákazník, velice významný člo-
věk, který za mnou létá z  Jordánska. 
Dělal jsem mu předtím i diagnostiku. 
Ptám se ho: ,Jak spíte?‘– ,Líp, to je fakt.‘ 
– ,Co kyčel, která vás zlobila?‘ – ,Bolí 
míň, do schodů vyjdu normálně, to je 

taky fakt.‘ – ,A plíce?‘ – ,No, dýchá se 
mi líp a do těch schodů vyjdu rychleji,“ 
říká Ivan Rybjanský.

Je to jako u mě s vodou. Zvyknete 
si, že je něco lepší, a zapomenete, že 
to bylo horší. „Těm, co takzvaně nic 
necítí, říkám, ať vydrží aspoň měsíc 
a potom se ohlédnou. Chce to získat 
trochu nadhled. Pak ať mi to klidně 
vrátí,“ vysvětluje pan Rybjanský. De-
vadesát procent lidí z  hrstky, která 
Somavedic vrátila, si jej ale stejně 
vezme zpátky, protože zjistí, že fun-
goval, až když ho nemají.

 „Záleží na zátěži prostředí, na kar-
mické zátěži, životosprávě, věku, du-
chovní vyspělosti neboli stáří duše, 
v  jakém prostředí člověk vyrůstal, 
jestli na sobě pracoval již předtím 
a jak velkou cestu ušel… Z toho všeho 
vychází okamžitý pocit ze Somavedi-
cu. Je to jako s autem. Někdo má naje-
to tisíc kilometrů, někdo milion. Pro 
toho s tisícovkou to může být dobro-
družnější, u  těch druhých může být 
jízda klidnější,“ upřesňuje zážitky kli-
entů tvůrce přístroje. Důležitý je ale 

především směr jízdy a cíl. „Somave-
dic maže slepé uličky. Pomáhá odlišit 
podstatné od nepodstatného. Zatím-
co rozum přemýšlí, jestli jít doleva, 
nebo doprava či kudy to celé obejít, 
se Somavedicem půjdete rovně.“

Krom rozdílů ve vodě a  exploziv-
ního průjmu nebyly moje zážitky tak 
bouřlivé, jak popisují někteří jiní kli-
enti, a  vše probíhá tak nějak „nená-
padně“. Proto jsem dal na radu pana 
Rybjanského a ohlédl se po dvou mě-
sících zpátky. S  překvapením jsem 
zjistil, že piju jako duha (vodu jako 
ze studánky), spím jako miminko 
a  hlavně, jako celoživotní sova, cho-
dím spát dřív, dokážu vstát ráno v půl 
páté a makat až do večera (dříve něco 
nemyslitelného), plný energie. A prá-
vě o energii tu jde především. 

Somavedic si můžete pořídit 
na www.somavedic.cz 

a eshop.casopis-sifra.cz

Každá firma má svůj příběh. Chcete 
světu povědět ten svůj?

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz

Somavedic Medic Uran si můžete pořídit 
i na eshop.casopis-sifra.cz   Foto Adobe Stock
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Milan Pullmann pronikl do tajů skutečných zákonů přitažlivosti a fungování 
tohoto světa. Aneb existují jen dva způsoby, jak se mýlit: jeden je věřit tomu, 
co není pravda, a druhý je odmítat uvěřit tomu, co pravda je.   Text: Milan Pullmann

Přírodní zákon 
a 7 PRINCIPŮ
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Mark Passio je v oblasti pozná-
vání zákonitostí tohoto svě-
ta a  nahlížení pod povrch 
nepřehlédnutelnou figurou. 

Pravda, jeho životopis může leckomu 
pozvednout obočí. Anarchista, nezávislý 
výzkumník a  badatel, bojovník za svo-
bodu a především bývalý člen Satanské 
církve… Nyní se považuje za „ezoterické-
ho křesťana“.

Velkou chybu by ale udělal ten, kdo by 
Marka Passia zavrhl a odsoudil předem, 
aniž by zhlédl jeho devítihodinový semi-
nář s  názvem Přírodní zákon: skutečný 
zákon přitažlivosti. Nebojte se, dovolenou 
si brát nemusíte. Autor těchto řádek totiž 
dílo sledoval za vás. A dobře udělal!

Jelikož Passiovi, Američanovi z  Fi-
ladelfie, sebevědomí nikdy nechybělo, 
svůj opus nazval „iniciací do skutečně 
hluboce ezoterického materiálu, kte-
rý byl před běžnými lidmi po tisíciletí 
ukryt“. Passio sám sebe nazývá deokul-
tistou, přičemž význam slova okultní je 
„skrytý z dohledu“. 

Pro to, abychom dosáhli změny sou-
časného stavu společnosti, existují podle 
něj jisté podmínky, které musejí být spl-
něny.

To nejdůležitější je právě okultní po-
znání – tedy poznání toho, co je „skry-
to z dohledu“. To sestává ze dvou částí, 
malé a velké arkány, neboli mikrokosmu 
a  makrokosmu. Mikrokosmos popisuje 
lidské vědomí a jeho fungování, makro-
kosmos pak přírodní a  univerzální spi-
rituální zákony, které zahrnují důsledky 
lidského chování.

Ač si to možná nemyslíme, přírodní 
zákon, nazývaný též Boží, morální, spiri-
tuální nebo karmický, funguje spolehlivě 
a nemilosrdně a není v našich silách ho 
změnit. Je tím nejskrytějším poznáním 
právě proto, že temní okultisté karmic-
ky těží z této lidské neznalosti. Snaží se 
zaměstnávat lidskou pozornost všemi 
možnými trivialitami, aby lidi neřešili 
věci podstatné, nýbrž marginální.

Zásadní okultní informace nebyly sice 
nikdy přístupnější, než jsou v  dnešní 
době, většina lidí se však nachází ve sta-
vu ignorance a vůbec se o ně nezajímá, 

což samozřejmě nezůstává bez následků. 
Je to tak pro ně (zdánlivě) jednodušší, 
neboť si namlouvají, že nebudou za nic 
zodpovědní.

Stoupenci hnutí new age dělají často 
zásadní chybu v tom, že chtějí všechno 
akceptovat a  stavějí se do role pozoro-
vatelů, kteří nic neposuzují, jen vnímají. 
Tento přístup může fungovat až ve chví-
li, kdy si jsme vědomi toho, co se děje, 
a chápeme realitu; nikoli pokud před ní 
utíkáme nebo ji popíráme. Zlo zkrátka 
nepřestane existovat, když ho budeme 
ignorovat, naopak. Poznání vyžaduje úsi-
lí, je třeba mu věnovat čas. Jak se říká, čas 
jsou peníze. To je pravá, skutečna měna. 
Čas a pozornost. 

Odmítání faktů nám v ničem nepomů-
že, ani kdybychom se o to snažili sebevíc. 
Zatímco si často všímáme až symptomů, 
s pochopením a vnímáním příčin je to 
o poznání slabší. Teprve po určení správ-
né „diagnózy“ lze napravit následky něja-
kého problému. Jenže k tomu, abychom 
to mohli udělat, je třeba zbavit se toho, 
co bychom chtěli vidět a žít, a přiznat si 
realitu toho, co opravdu vidíme a žijeme. 
Většina lidí se domnívá, že jestli oni sami 
nechtějí věřit, že je něco skutečné, tak to 
prostě skutečné není.

„Za mimořádně škodlivou ideologii 
považuji solipsismus,“ říká Mark Passio. 
Solus ipse znamená „jenom já“. Solipsis-
ta jede tvrdě na sebe a vše ostatní je mu 
jedno, nerespektuje byť jen existenci 
druhých. Dokonce i  satanisté považují 
solipsismus za jeden z hlavních hříchů, 
a to už je co říct. Ještě když k nim patřil, 
dozvěděl se prý v  tomto společenství 
Passio o tom, že plánují vydávat knihy 
ve stylu new age, aby zmátli populaci. 
Šíří se tak snadno ideologie morálního 
relativismu, kde objektivní pravda údaj-
ně neexistuje.

Velká část lidí se domnívá, že existuje 
nebo je důležitá jenom fyzická rovina. 
Menší, ale též početná skupina zachází 
do opačného extrému, a naopak se do-
mnívá, že existuje jen spirituální rovina. 
Jenže jsou tu samozřejmě obě a prolínají 
se. „Lidé by rádi slyšeli, že vesmír osob-
ně se o ně zajímá. Gravitace ale platí bez 
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ohledu na to, zda o  ní tušíte, nebo ne. 
Ignorovat ji třeba na okraji útesu může 
být smrtelné. Jiné přírodní zákony však 
ignorujeme a také se nám to nevyplácí,“ 
vysvětluje Passio, který definuje přírodní 
zákon jako univerzální, lidmi nevytvoře-
né, vše zavazující a nevyhnutné podmín-
ky ovládající následky chování. Je to sou-
stava univerzálních spirituálních zákonů 
řídících dynamiku vědomí. Je možné je 
objevit, porozumět jim a zharmonizovat 
se s nimi, na rozdíl od náboženství, která 
vyžadují víru, akceptaci a bezmyšlenko-
vité konání. Lidstvo však ještě nedospělo 
na úroveň chápání přírodního zákona, 
který platí pro všechny beze zbytku, vě-
řící i ateisty.

A čeho se nejvíc lidé bojí? „Největším 
lidským strachem je, že pravda je abso-
lutní. Ego má v oblibě relativismus, spe-
ciálně v  oblasti morálky. Podle Sørena 
Kierkegaarda jsou dva způsoby, jak se 
mýlit: jeden je věřit tomu, co není pravda, 
a druhý odmítat uvěřit tomu, co pravda 
je,“ glosuje „polepšený“ satanista, toho 
času „ezo“ křesťan.

Na víře v  nepravdy jsou postavena 
náboženství, jak ta tradiční organizo-
vaná, tak ta modernější jako peníze, sci-
entismus (ne věda jako taková, ale coby 
systém víry), vláda a hnutí new age. Sku-
tečné vědomí a  poznání ale znamená 
schopnost rozeznat pravdu, která se ode-
hrává v nás i ve světě kolem.

Vládce a otrok
Nejstarší částí lidského mozku je reak-
tivní plazí mozek, jenž ovládá základní 
funkce potřebné pro přežití. Dalším 
komplexem je limbický systém, nazýva-
ný také savčí mozek, který zprostředko-
vává emoce. S limbickým systémem pak 
souvisí činnost endokrinních žláz. Pokud 
pořádně nefunguje, dochází k  psycho-
patii, neprociťovaní emocí. Zbývá ještě 
neokortex, „lidský“ mozek (neboli šedá 
kůra), který umožňuje vyšší myšlenko-
vé funkce, logické uvažovaní, kreativitu 
a schopnost rozeznat mravnost chování.

Co se týče neokortexu, můžeme jej 
rozdělit na levou a  pravou hemisféru. 
S  jistým zjednodušením se dá levá he-

misféra chápat jako „mužská“, doména 
logiky, lineárního a analytického myšle-
ní, vědy a matematiky. Pravá hemisféra 
je pak „ženská“, intuitivní, a náleží jí kre-
ativita, holistické myšlení, rozeznávaní 
vzorů a soucit. Plné vědomí pak zahrnuje 
mužskou i ženskou část, přičemž se obě 
vzájemně doplňují. Passio to nazývá Šala-
mounovým chrámem, tedy sjednocením 
slunce (sol) a  měsíce (mon). Inteligence 
zahrnuje jak intelekt, tak kreativitu, což 
Passio opět dokládá etymologií (-gence 
odkazuje na generování, tedy tvoření). 
U většiny lidí však panuje nerovnováha, 
neboť převazuje jedna z  hemisfér (buď 
myšlení vládce, nebo otroka), což nevede 
k dobrým koncům.

Když u  někoho silně převažuje levá 
hemisféra, trpí tím nejen pravá hemisfé-
ra, ale i limbický systém a ke slovu se ve 
skutečnosti dostává plazí mozek, sobec-
tví, nízké touhy a mentalita vládce, utla-
čovatele. Pokud u někoho silně převažuje 
pravá hemisféra, jde o mentalitu otroka, 

slouhy, který vše akceptuje, je naivní, 
submisivní a snaží se zavděčovat. V tom 
případě je utlumený plazí mozek, zodpo-
vědný za mechanismus přežití, a tito lidé 
jsou ovládáni emocemi.

Levá hemisféra přitom dominuje 
u sa tanistů, pravá naopak u stoupenců 
hnutí new age. Mark Passio se při semi-
náři opakovaně zmínil o tom, že mno-
ho new age knih napsali temní okultis-
té, aby lidi zmátli a vehnali do pasivity 
a  nezájmu o  zasahování do vlastních 
nemorálních činů.

Ať tak či onak, pokud není vykom-
penzován intelekt, dochází k rigidnímu 
skepticismu, scientismu, ateismu, solipsi-
smu, morálnímu relativismu, sociálnímu 
darwinismu, eugenice, autoritářství a ji-
ným „lahůdkám“. Takoví lidé v podstatě 
chápou celý vesmír jako jednu velkou 
náhodu, neuznávají spirituální, morální 
a přírodní zákony, příroda je pro ně me-
chanická věc a jejich nejvyšší aspirací je 
přežití a ovládání druhých.

Karma je karma. Většina lidí v ni věří, 
ale nechová se podle toho... U mnoha lidí 

panuje nerovnováha, neboť převažuje jedna 
z mozkových hemisfér – myšlení vládce, 

nebo otroka (dole).   Foto Profimedia
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S  nevykompenzovanou intuicí pro 
změnu souvisí naivita, slepá víra, nábo-
ženský extremismus, následování pří-
kazů, pohrdání sebou a zmíněný solipsi-
smus. Ve světě takových lidí – mluvíme 
samozřejmě o  krajní poloze – panuje 
přísný determinismus. Bůh kontroluje 
vše, všechno je nalinkováno, neexistu-
je svobodná vůle a jakákoliv akce ztrácí 
smysl… Podle Passiova vlastního prů-
zkumu jsou asi dvě třetiny lidí vyznavači 
morálního relativismu. Zároveň však té-
měř devadesát procent věří v karmu. To, 
že jsou tyto dvě věci v rozporu, jim vůbec 
nevadí. Realitu přitom tvoří jak determi-
nistické přírodní zákony, tak prvek svo-
bodné vůle.

Srdce, mozek a koule
Velmi zajímavá je část o  lidské povaze. 
Ta podle Marka Passia není ani andělská, 

ani démonická. Podobá se spíše počítači. 
Tím, že zpracovává informace, je progra-
movatelná, odvíjí se od „operačních pod-
mínek“, od prostředí, v němž se nachá-
zí. Je proto lepší mluvit o lidském stavu 
nebo stavu lidstva než o jeho povaze.

Problém je, že lidské bytosti jsou špat-
ně naformátované (formující léta Passio 
připodobňuje k  formátování disku po-
čítače) a  mají špatný operační systém 
(kultura morálního relativismu, nezna-
lá přírodního zákona), ve kterém navíc 
běží špatně vyladěné programy (chybná, 
rigidní a dogmatická víra). To se pak lo-
gicky promítá na každé jednotlivé ob-
razovce (v  lidských životech). Za těchto 
okolností je směšné očekávat, že výstup 
(chování) bude v pořádku.

Nabízí se zde samozřejmě klasická filo-
zofická otázka, kterou si položil již slavný 
Aristoteles – zda byla dřív slepice, nebo 
vejce. Jsou lidi takoví, protože jsou špatně 

naformátovaní, nebo jsou špatně nafor-
mátovaní proto, že jsou takoví? 

Poznání, porozumění a  moudrost 
chápaná jako správná akce (nebo nedo-
statek všech tří), to jsou podle Passia 
stupně budování naší reality. To je „sva-
tá trojice“. Měli bychom si uvědomit, že 
vše, co existuje ve fyzické doméně, exis-
tovalo nejprve jako myšlenka. Jelikož je 
pan Passio mužem od rány a nepohrdá 
lidovostí, odpovídá tomu i jeho slovník. 
K uvedené trojici tak přiřazuje mozek, 
srdce a koule…

Jedním z klíčových konceptů přírodní-
ho zákona je tato trojice neboli trivium, 
známé spíš jako gramatika, logika a ré-
torika. Tento koncept byl však záměrně 
vymazán z vědomí veřejnosti. Když prý 
římský císař Gaius Iulius Caesar viděl jed-
noho ze svých důstojníků, jak triviu vyu-
čuje otroka, moc se rozzlobil a pohrozil 

mu, že jej vydá nepřátelským Galům, 
jestli ho při tom ještě přistihne. Obával se 
totiž povstání příliš vzdělaných otroků.

Tuto trojici však najdeme prakticky 
ve všech náboženských tradicích. My-
šlenky jsou kreativní esencí, mísící se 
s emocemi. Výsledkem jejich splynutí je 
akce. Otcem je tedy mysl, ženskou slož-
kou jsou emoce a jejich spojením vznikne 
syn, symbolizující zachování druhu i akci 
obecně. Bez akce totiž hrozí zaniknutí. 
Nestačí jenom poznat principy, je třeba 
konat odpovídajícím způsobem.

Principy doslova znamenají první, nej-
důležitější věci. Pro naši společnost jsou 
však nejdůležitější triviálnosti. Většina 
lidí klade na první místo vztahy, rodinu, 
peníze a podobně. Jenže vztahy se často 
rozpadají nebo jsou nefunkční. Passio 
tvrdí, že to je proto, že principy nejsou na 
prvním místě. I když vztahy se mohou 
rozpadnout i  proto, že pro někoho na-

Gravitace platí bez ohledu na to, zda o ní tušíte, nebo ne. 
Ignorovat ji třeba na okraji útesu může být smrtelné. Jiné 
přírodní zákony však ignorujeme a také se nám to nevyplácí.
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opak principy první jsou a s těmi, kteří to 
tak nemají, není kompatibilní.

 Přírodní zákon zahrnuje konkrétně 
sedm základních principů a  pak ještě 
jeden, jenž je pojí dohromady. Jde o tak-
zvané hermetické principy – mentali-
smu, korespondence, vibrace, polarity, 
rytmu, příčiny a následku, rodu a zájmu.

1) Princip mentalismu je o  tom, že 
vše stvořené fyzicky nejprve existovalo 
v mysli. Proto je třeba přijmout odpověd-
nost za vše, co si myslíme. Když změní-
me své myšlenky a budeme konat v sou-
ladu s nimi, změníme svět kolem sebe.

2) Princip korespondence říká, že 
makrokosmos se odráží v mikrokosmu, 
a  opačně. To, co je nahoře, je podobné 
tomu dole, a  to dole zase reflektuje to 
nahoře. Vesmír je fraktální hologram, 
každá jeho část zobrazuje celek. Studi-
um zákonů makrokosmu nás přivede 
k  poznání vlastní psychiky a  studium 
individualizovaného vědomí nám může 
pomoci poznat vesmírné zákonitosti.

3) Princip vibrace spočívá v  tom, že 
nic není nehybné, vše je v  pohybu. Na 

úrovni atomů a subatomárních částic to 
platí stejně jako u galaxií. Hmota je jen 
vibrující energií, spirituálním konstruk-
tem za účelem rozvoje vědomí.

4) Podle principu polarity má vše 
dvojí povahu, což dobře ilustruje známý 
obrazec jin a jang. Teplo a chlad jsou však 
jen jiným množstvím tepelné energie. 
Něco teplo přijímá, něco vysílá. S energií 
je to podobné jako s pravdou – někdo ji 
přijme, někdo zavrhne. To, co je na fyzic-
ké úrovni protikladem, je sjednoceno na 
úrovni Teorie všeho.

5) Vše má také svůj rytmus. O  ko-
lik se kyvadlo vychýlí vpravo, o tolik se 
vychýlí i vlevo (když zanedbáme odpor 
vzduchu). Tenhle princip je tendencí, kte-
rá může být ovlivněna vědomým úsilím. 
Když veslujete proti proudu, musíte vy-
naložit větší úsilí, než když veslujete po 
proudu. V současnosti je potřeba vynalo-
žit větší úsilí ke správnému nasměrování 
společenského vývoje.

6) Princip příčiny a následku zname-
ná, že každá příčina má svůj následek 
a  každý následek příčinu. Máme svo-

bodnou vůli, můžeme tedy ignorovat či 
porušit přírodní zákon, ale není v našich 
možnostech vyhnout se negativním dů-
sledkům takového jednání. Jelikož boží 
mlýny melou pomalu, mnoho lidí souvis-
lost mezi příčinou a následkem nevnímá. 
Nejen konání má následek, má ho i neko-
nání. Minulost už změnit nelze, přítom-
nost také ne, budoucnost však ano. Příči-
nou současného stavu je to, jak myslíme, 
cítíme a jak se chováme. To je třeba změ-
nit. Lidské vědomí si musí všímat příčin 
místo následků, jinak se nepohneme.

7) Rodový princip pak postuluje, že 
vše má svou mužskou i ženskou stránku, 
jak jsme viděli u lidského mozku. 

Semeno života
Těchto sedm principů můžeme graficky 
znázornit jako sedm stejně velkých pro-
tínajících se kružnic, přičemž jedna je 
ve středu a středy dalších šesti nalezne-
me, když kružidlem naneseme na tuto 
kružnici její vlastní poloměr šestkrát 
po sobě. Když navíc těchto šest kruž-
nic opíšeme větší kružnicí soustřednou 

Podle principu polarity má vše dvojí 
povahu. To, co je na fyzické úrovni 
protikladem, je sjednoceno na úrovni 
Teorie všeho.   Foto Adobe Stock

To, že něco fungovalo nebo spíš 
„fungovalo“ doteď, neznamená, 
že to bude fungovat i v budoucnu. 
Po roce 2012 sice nepřišel konec 
světa fyzického, ale toho starého 
– jaksi se změnila pravidla hry. 
Možná jste si také už všimli, že 
se něco děje. Vztahy se hroutí, 
problémy a kostlivci vylézají 
na povrch a je stále těžší 
předstírat, že je vše v poho-
dě... Proč ale máme něco 
řešit, když se jen chceme mít 
dobře a mít hlavně klid? Lidé 
dostali moře času, aby něco 
pochopili, a tlak se zvyšuje. 
Je třeba čistit, přehodnoco-
vat, měnit a hlavně jednat. 
Co dáš, to se ti vrátí.  V dobrém 
i špatném. Scénáře jsou už rozjeté... 
Fyzika se totiž „očurat“ nedá.
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s  první kružnicí, máme kružnic osm 
a dostaneme obrazec nazývaný Seme-
no života. Vnější kružnice je ochranou 
toho semena, jeho slupkou. To je osmý, 
ztracený princip, nevyhnutelný, aby se 
vše manifestovalo. Tenhle generativní 
princip je ZÁJEM.

Když se o  něco nezajímáme, posilu-
jeme tím ignoranci. Což je přesný opak 
toho, než když sluníčkoví stoupenci new 
age tvrdí, že negativní věci zmizí, jakmile 
si jich přestaneme všímat. Máme zájem 
o to, do čeho vkládáme energii, na co se 
soustředíme, čemu věnujeme čas a  po-
zornost. Většina lidí se ale nezajímá o to, 
co se děje, a proto je problém dosáhnout 
toho, co všichni chceme.

Na generativní princip (genezi) podle 
Passia poukazuje i písmeno G v zednář-
ském znaku s kružidlem a úhelníkem, 
alespoň v nejvyšších stupních zasvěce-
ní. Zmiňuje ale i  další, profánnější vý-
znamy, jako gnóze, geometrie a  Bůh. 
Zájem každopádně pohání vůli. Síla, 
jíž vytváříme kvalitu naší zkušenosti, 
může být pozitivní i  negativní. Pozi-

tivním vyjádřením této generativní 
polarity je láska, a nemyslí se tím vztah 
k jedné osobě, rodině, románové či fil-
mové fantazie. Je to láska, jež nezávisí 
na jiné osobě. Je to síla otevírající naše 
vědomí. Proti ní nepůsobí nenávist, ale 
strach, který naše vědomí uzavírá – ten 
je základem nevědomí. Lidé se bojí od-
povědnosti, jež vyplývá z poznání, bojí 
se konat, protože to vyžaduje kuráž.

Iniciačním vyjádřením lásky je tedy 
poznání, a  naopak, iniciačním vyjádře-
ním strachu je ignorance neboli odmítá-
ní pravdy. Poznání pak pozitivně ovlivňu-
je naše procesy rozhodování. Základem 
je učení se. „Záměrná ignorance, když je 
poznání na dosah, je měřítkem špatné-
ho člověka,“ tvrdí poněkud drsně Mark 
Passio, jehož cílem ostatně není hladit 
lidi po srsti, ale burcovat k akci.

Vnitřní vyjádření, tak jako všechno 
v této realitě, je samozřejmě také dvojí. 
Pozitivním aspektem je vnitřní suvere-
nita, konání v souladu s myšlením a pro-
ciťováním. Otroctví je nelegitimní kon-
cept, neboť ve skutečnosti jsme všichni 
suverénní bytosti.

Negativním aspektem je zmatek nebo-
li vnitřní anarchie. Chybí sebekontrola, 
disciplína, sebeláska. Toto je nahrazeno 
identifikací s  egem, zaměstnáním, ná-
boženstvím, rasou. Vnějším vyjádřením 
suverenity, projevujícím se ve společnos-
ti, je svoboda neboli vnější anarchie (pů-

vodním smyslem slova je absence vlád-
ce), a to nejen lidí, ale i zvířeny. Může se 
projevit, jen když jsou splněny předchozí 
podmínky – vědomí naplněné láskou, 
poznání pravdy a suverenita. Negativním 
vnějším vyjádřením je naopak otroctví, 
ovládání neboli vnější monarchie. To se 
projevuje ve formě policejního státu, kte-
rý je již bohužel realitou.

Výsledným stadiem je pak manifestace 
čili výsledek našeho konání. Pozitivním 
výsledkem je pořádek, negativním cha-
os. Napravený satanista Passio ovšem 
zdůrazňuje, že jedinou cestou k pozitiv-
nímu výsledku jsou VŠECHNY předchozí 
pozitivní aspekty, i když to ego nechce 
v  žádném případě slyšet. Na celospole-
čenské úrovni toto všechno bylo zmaře-
no manipulací a strachem založeným na 
traumatech, a tak nezbývá jiné cesty, než 
aby to zvládli kurážní jednotlivci, a šli tak 
příkladem ostatním hledajícím.

V  závěru fascinujícího semináře 
se Mark Passio zamýšlí nad dobrem 
a  zlem. Pokud nevěříte v  objektivní 
existenci dobra a zla, máte v podstatě 
náhled satanisty, ví z vlastní zkušenos-
ti. Definice selského rozumu je právě 
schopnost rozeznat dobro od zla. Co je 
morální, je správné, co je nemorální, je 
špatné. Čím víc se vzdalujeme pravdě, 
tím víc směřujeme k  amorálnosti. To 
platí jak pro jednotlivce, tak samozřej-
mě i pro společnost. Správné je to, co 
nikomu neubližuje. Je to vše, co není 
nesprávné. Prvním pilířem osvícení 
Passio nazývá princip neagrese. Jde o to 
neúčastnit se násilí, respektovat svo-
bodnou vůli jiných a nedělat jim to, co 
nechceme, aby dělali oni nám.

Druhým pilířem osvícení je něco, co 
se víceméně všechna náboženství sna-
ží utlumit. Mark Passio je nemilosrdný: 

„Naši předkové by námi pohrdali, kdyby 
viděli, jak si necháváme ukrajovat z naší 
svobody. Tahle planeta je vězením pro 
zloděje. Jsme tu proto, abychom se na-
učili nekrást a  nepřehlížet zlodějinu. 
Spirituální zákon lze tedy zredukovat 
do jednoho slova: Nepokradeš! To je klíč 
z tohoto vězení. Teď to víte. Je to na vás, 
máte svobodnou vůli.“ 

Pozitivním vyjádřením polarity je láska, síla otevírající 
naše vědomí. Proti ní nepůsobí nenávist, ale strach, který 
naše vědomí uzavírá. Strach je základem nevědomí.
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Výbornou činností na procvičování mozku i kritického myšlení, 
která zlepšuje mozkové funkce a podporuje kreativitu a fantazii, 
je programování…   Text: Anton Smataník

MYSLET JAKO STROJ?

Foto Adobe Stock

V  roce 2012 spustilo Eston-
sko pilotní program výuky 
programování ve všech roč-
nících základních škol. Vel-

ká Británie se v roce 2014 stala první 
evropskou zemí, která programování 
povýšila na povinný předmět na zá-
kladních školách. A  v  roce 2016 se 
stalo programování povinným před-
mětem na japonských školách.

Letos tak má učinit i  Švédsko; jeden 
z jeho ministrů se trefně vyjádřil v tom 

smyslu, že když už jsou děti moderním 
technologiím vystaveny od útlého věku,  
nebylo by od věci, kdyby s  nimi uměly 
pořádně pracovat. Některé školy už pro-
gramování zavedly dobrovolně, v  jiných 
funguje coby volitelný předmět a  na 
středních školách se mu dnes vyhne už 
jen málokdo. Trend je jasný.

Doba se mění a my můžeme postupo-
vat jen dvěma způsoby – s ní, anebo proti 
ní. Je zbytečné démonizovat technologie 
a to, co s nimi můžeme dosáhnout. Na-

opak, měli bychom se zaměřit na to, jak 
je rozumně využívat a omezit možnost 
jejich zneužití. Technologická revoluce se 
skutečně nedá zastavit, a proč bychom se 
o to vůbec měli pokoušet?

Podle odborníků právě programování 
zlepšuje mozkové funkce, díky čemuž si 
dokážeme lépe poradit i s běžnými pro-
blémy. Je smutné a pro dnešní dobu pří-
značné, že poradit si s běžnými problémy 
je pro lidi stále těžší; jejich komplexnost 
totiž pořád roste. Programování rozvíjí 
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kreativitu a logiku a velmi silně je do něj 
zapojována fantazie, abstrakce i  systé-
mové myšlení.

Nižší ročníky samozřejmě nepíšou 
zdrojové kódy, ale programují prostřed-
nictvím definovaných bloků, modelů, 
schémat a  obrázků. Ve  většině případů 
si vytvářejí videohry, které okamžitě 
testují, a tak dokážou odhalit problémy. 
Zároveň krok za krokem chápou základy 
vývojového cyklu a  často jsou studenti 
vedeni k úzké spolupráci, ale i soupeření, 
vytvářejí své první programátorské týmy 
a definují své pracovní role. Jednoduše se 
vyprofilují. Jeden bude víc testovat, jiný 
designovat, další programovat, řídit lidi 
nebo vytvářet dokumentaci… Odborníci 
již vědí, jak s dětmi pracovat a jak je zapo-
jit, expertů je ale bohužel málo.

Již Steve Jobs říkával: „Každý by měl 
umět programovat, naučí vás to mys-
let.“ Herní vývojář John Romero, jenž 
má na kontě třeba úspěšného Wolfen-
steina, pro změnu prohlásil: „Nemu-
síte si myslet, že programátoři jsou 
umělci, ale programování je extrémně 
kreativní profese. Je to kreativita zalo-
žená na logice.“

Ve své podstatě můžeme všechny ži-
votní situace, se kterými se setkáme, 
převést na programátorské úkoly – de-
finovat si vstupy, výstupy, prostředky, 
omezení, rozdělit si je na menší části, 
vytvářet rozličné algoritmy a za jejich 
pomoci situace řešit. Nákupy, složení 
stanu, vaření, jízda na kole, cestování… 
Dokonce i sex.

Programátoři mají také, když na to 
přijde a pokud chtějí, snazší přechod k ji-
ným povoláním, a běžné situace dokážou 
řešit podstatně efektivněji a  bezproblé-
mověji. Hlavním přínosem je ale schop-
nost činit lepší rozhodnutí.

Právě kvalitní rozhodnutí jsou klíčem 
k úspěchu, obzvlášť v dnešní době, kdy 
jsme zahlceni nabídkou všeho možného 
jako nikdy dřív. Utápíme se v možnos-
tech, produktech, informacích i dezin-
formacích… Programování člověka učí, 
jak je důležité plánovat, komunikovat, 
neustále sledovat a vyhodnocovat reali-
tu, neustále se zlepšovat a v neposlední 

řadě také předvídat. Dalo by se říct, že 
i když klade vysoké nároky na naši psy-
chiku, pomáhá nám nezakrnět, cvičí 
naši mysl, a oddaluje tak mnohé problé-
my s ní spojené.

Navíc, a to si málokdo uvědomuje, bu-
deme v blízké budoucnosti programovat 
mnohá zařízení, jejichž počet neustále 
roste, téměř všichni. Umělá inteligence 
je v  automobilech, domácnostech, při 
vyhledávání na internetu, v  mobilech, 
hodinkách, prostě všude – bez ohledu na 
to, zda se nám to líbí, nebo ne.

Pokud tedy chceme, abychom techno-
logii mohli využívat, nikoli aby využívala 
ona nás, budou se nám hodit aspoň zákla-
dy. Ostatně programujeme přece v ome-
zené míře již dnes, ač si to možná neu-
vědomujeme. Začalo to možná skromně 
automatickými pračkami, hodinkami 
a mikrovlnkami, ale kde skončíme, to ješ-

tě netuší ani futurologové či autoři sci-fi. 
Programování postupně probublává až 
na uživatelskou úroveň a zvyšuje nároky.

Větší vlohy na programování mají, bio-
logicky vzato, určitě muži a do IT byzny-
su se nedaří dostat výrazně větší procen-
to žen, i přes různé kvóty, fígly a tlaky 
(loni firma Google propustila programá-
tora Jamese Damora za kritiku faktu, že 
to Google s genderovým vyrovnáváním 
a politickou korektností přehání), to ale 
vůbec neznamená, že ženy neumí pro-
gramovat. Většinou se jim jen nechce…

Praktickým problémem většího roz-
šíření programátorských předmětů na 
školách dnes je fakt, že chybějí odborní-
ci, kteří by je učili – platy ve školství jsou 
stále nízké, a tak raději prchají na daleko 
lépe placená místa v soukromé sféře.

Cestou jsou různé kurzy, kroužky či 
melouchy pro IT odborníky. Ostatně 
programování, které studují učitelé na 

vysokých školách, aby jej mohli dále učit, 
programováním ani nazvat nejde. Jeho 
úroveň je směšná a učitelé jím projdou 
jen jako nutným zlem. Neplánují se tím 
živit, nemají praxi ani zájem. Kdo to neu-
mí, ten to učí…    

Pokud mají děti štěstí a  dostanou se 
k  programování brzy, už na základní 
škole, získají do života značnou výhodu. 
Poměrně rychle předběhnou své rodi-
če, pokud jde o schopnost rozhodování, 
zpracovávání informací, kritické myš-
lení, hledání apod. O desítky let mladší 
jedinci se také dokážou snáze vyhnout 
rozličným bezpečnostním hrozbám a je 
mnohem těžší je oklamat; předtím, než 
na něco kliknou, více přemýšlejí.

Podle vědců, kteří se problematikou 
zabývají, programování zlepšuje společ-
nost v pěti základních bodech: 1) řešení 
problémů a zlepšování existujících řeše-

ní, 2) bezpečnost lidí a organizací, 3) ne-
ustálé vzdělávání, 4) zlepšování komuni-
kace a 5) možnost uplatnění i pro tělesně 
postižené.

Člověka, který pracuje jako programá-
tor, poznáte podle toho, že ví, co dělá, 
proč to dělá, jaký sleduje cíl a jak ho chce 
dosáhnout. Jinak přistupuje i  k  někte-
rým běžným aktivitám. Programátor na-
příklad dovede uvařit lépe než manželka, 
která se této činnosti věnuje mnohem 
častěji a třeba polovinu života. Chápe to 
totiž jako úkol, který má udělat co nej-
lépe. Je větší pedant a  systematik. Což 
s sebou může nést jistá negativa v soci-
ální oblasti a citové plochosti, záleží ale 
samozřejmě na konkrétním člověku.

A jedno odlehčení na závěr. Zakladatel 
společnosti Microsoft Bill Gates jednou 
prohlásil: „Na těžkou práci si vyberu leno-
cha. Lenoch vždy najde to nejjednodušší 
řešení.“ 

Podle odborníků programování zlepšuje mozkové 
funkce, díky čemuž si dokážeme lépe poradit 
i s běžnými problémy. To je jinak pro lidi stále těžší.
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Do kroku 
POKROKU?

Foto Adobe Stock
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Jeden z nejvlivnějších 
myslitelů Jean-Jacques 

Rousseau již v 18. století 
napsal, že pokrok činí z lidí 

zkažené bytosti. Aby byl 
člověk dobrý, musí být 

spjatý s přírodou a stát 
se „vznešeným divochem“. 

Může si ale moderní 
společnost udržet tohle 

sepětí a zároveň se 
posouvat vpřed?   Text: Jan Petrák

M oderní život, ať už máme 
na mysli lidskou společnost 
od industriální revoluce, 
nebo jen 21. století, dis-

ponuje svým vlastním, v lidské historii 
unikátním systémem hodnot, jehož ko-
řeny ovšem sahají k jedné prominentní 
ideji, za kterou se svorně žene většina 
lidí – pokrok. 

I  bytostní optimisté a  popírači vše-
ho „negativního“ si ale začínají všímat 
skutečnosti, že pokrok, zejména vědec-
ký, technologický a v mnoha ohledech 
i  sociálněpolitický ne vždy znamená 
šťastnější život. Naopak, více strojů, aut 
a betonu s sebou přináší celou řadu těž-
ko řešitelných potíží, včetně nalomené 
duševní rovnováhy. A  to nemluvíme 
o  zhoubném vlivu na veškerý život na 
Zemi.

Vraťme se ale nejdříve do dob, kdy se 
náš vztah k přírodě a obecně životu za-
čal kazit s plnou intenzitou. Osmnácté 
století přitom znamenalo v mnoha ohle-
dech radostné období, kdy se zejména 
Evropou šířila náhlá vlna sebeuvědomě-
ní a veskrze pozitivní touhy růst a do-
bývat a lidé už měli plné zuby nadutých 
šlechticů a králů.

Tehdy se mohlo zdát, že lidstvo se již 
trvale usadilo na strmé trajektorii smě-
rem k zářivější budoucnosti, kde všech-
no bude lehčí, efektivnější a  běžnému 
člověku zbude více času na sebe sama, 
zatímco mašinérie bude sloužit v  jeho 
prospěch.

Obzvlášť výrazné byly hlasy britských 
filozofů, jako byli John Locke či Adam 
Smith, vzestup kapitalistického myšle-
ní a také vnímání člověka jako součásti 
společnosti spíše než součásti plane-
ty. Ačkoliv úcta k  přírodě už nějakých 
těch tisíc let příliš netáhla – myšleno 

v  Evropě; domorodí Američané až do 
násilné kolonizace udrželi blízký vztah 
k přírodě ještě dlouho po Evropanech –, 
s industrializací a změnou kolektivního 
myšlení zažila další, téměř smrtelnou 
ránu.

Ve stejné době, kdy se příroda okolo 
nás začala měnit ve zboží a něco, co se 
počítá především v  penězích, se zača-
ly ozývat i  nesmělé protihlasy. Zřejmě 
nejznámější a  dodnes vlivný myslitel 
Jean-Jacques Rousseau cítil, že člověk 
ve společnosti, který ztrácí vztah 
k přírodě, nepředstavuje žádný pokrok, 
ale naopak.

Rousseau sice varoval soudobé spo-
luobčany, ale jeho zprávy si našly sou-
znění se čtenáři i v daleké budoucnosti. 
Narodil se do poměrně bohaté rodiny 
úspěšného hodináře v  Ženevě v  roce 

1712. Jako desetiletý chlapec byl ale nu-
cen z právních důvodů Švýcarsko opus-
tit a  mládí strávil takřka izolován od 
ostatních v Paříži. Již tehdy viděl, jak ob-
rovský rozdíl představoval život korpu-
lentních pánů a dam v Paříži a střízlivý, 
oproti Francouzům skromný a  zpáteč-
nický život v Ženevě. V roce 1749 se v jis-
tém magazínu dočetl o soutěži Dijonské 
akademie na téma, zdali věda a pokrok 
zlepšuje svět, doslova zda vedou k „mo-
rální očistě“. Do soutěže přispěl i svým 
dílem, jež později posloužilo jako základ 
pro veledílo Rozpravy o vědách a umění, 
kde na rozdíl od většiny svých vrstev-
níků rozvedl provokativní myšlenky, 
v nichž pokrok označil za synonymum 
zkaženosti.

Rousseau se neštítil zajít v  této teo-
rii poměrně daleko. Pokrok podle něj 
přímo vede k  destrukci lidské morál-
ky a z lidí, kteří se rodí dobří, činí by-
tosti zkažené. Představa dobra se ale 

Ačkoli nám Matka (příroda) poskytla vše, co jsme 
potřebovali, a zahrnula nás nekonečnou láskou, nyní 
musí snášet naše rozmary, výstřelky a agresivitu.
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ve slovníku Rousseaua poněkud liší 
od běžné morálky. Dobrý, čistý a  spo-
lečností nezkažený člověk, jak filozof 
psal a  kázal, představuje bytost divo-
kou a  nespoutanou, ale také spjatou 
s  přírodou. Lidský vývoj si představo-
val takto: Lidé kdysi žili v primitivních 
podmínkách, drobných společenstvích, 
bez daného společenské řádu a  záko-
nů. Nepředstavoval si je ovšem násilné 
a kruté, jak se často lidé bez společnosti 
vykreslují. Člověk nezatížený luxusem, 
jenž má vytvářet touhu po více pohodlí 
a zbytečných věcech a vést ke kdejaké 
zlovůli, se intenzivně soustředil na 
věci, jež Rousseau považoval za životně 
důležité – rodinu, lásku, přírodu 
a vášnivý obdiv světa okolo nás. Tako-
vý jedinec se nazývá vznešený divoch – 
ten, jenž disponuje „vrozenou dobrotou 
někoho, kdo nebyl vystaven korumpují-
cím vlivům civilizace“.

Klín klínem
Ačkoliv se Rousseau ve světě teorií nedr-
žel příliš na uzdě a zjevně ani na pevné 
zemi, neboť si „vznešené divochy“ až pří-
liš idealizoval, praktickou aplikaci svých 
myšlenek naopak přivedl vcelku do 
říše reálného. Za předpokladu, že jeho 
odvážná tvrzení platí – technologický 
pokrok a společnost člověka odvádí od 
primitivního štěstí a souznění se sebou 
samým a přírodou –, pak je ideálním ře-

šením výchova dětí v souladu s lidskou 
přirozeností, o čemž hovořil pro změnu 
v jiném díle, ve své době zakázaném ve 
Francii i  v  Ženevě, Emil čili O  výchově. 
Mimo jiné apeluje na výchovu dětí v pří-
rodě, ne v zatuchlých městských budo-
vách. A to ještě neviděl budovy dnešní.

Dnes už je situace poněkud jiná. 
Obavy z  rostoucího vlivu techniky, 

státu a společnosti nás už nemusí to-
lik tížit, protože se již dávno naplnily 
a  zvítězily. A  pokročily dokonce na 
těžko představitelný „level“, kdy lidem 
vyrostla těžká konkurence v  podobě 
umělé inteligence a robotů.

Vztah člověka k přírodě se také do 
velké míry proměnil. Pomineme-li 

ekologické aktivisty, kteří vznešený 
cíl často ženou směrem, jenž situaci 
nikterak nepomáhá, pak jasně vidíme, 
že člověk plně akceptoval svou roli ja-
kožto jedince ve společnosti a spojení 
se Zemí už příliš nevnímá. Paradoxně 
tak spoléháme na to, že vzniklé problé-
my můžeme vyřešit ještě větším množ-
stvím technologií.

Zničené ovzduší? V  Číně se začaly 
stavět obří 100 metrů vysoké filtry, jež 
podle Čínské akademie věd zredukují 
množství smogu až o 15 % v rozsahu 10 
čtverečních kilometrů. Vymírají včely? 
Pak zkonstruujeme malé, včelám po-
dobné drony. Korporace Walmart, jed-
na z největších obchodních sítí na světě, 
si již robotické včely stihla patentovat.

Jak si ale můžeme představovat kva-
litní a  šťastný život, když popíráme 
vlastní přirozenost? Nemusíme ani za-
cházet tak daleko, jak pobízel Rousseau, 
a takřka odmítnout veškerou civilizaci, 
abychom mohli „vznešeně divošit“. Žít 
ovšem v představách, kdy prášky „léčí“ 
nemoci, kdy les představuje něco nud-
ného, nebo dokonce nebezpečného (ta 
zlá klíšťata a divoká prasata!), a namísto 
toho, abychom přestali včely zabíjet, tak 
raději vytváříme malé roboty, je nejen 
vrcholně nevděčné vůči přírodě a Zemi, 
ale také pošetilé a škodlivé vůči nám sa-
motným.

Coby lidstvo se tak chováme jako 
zlobivé a hlavně nevděčné dítě, které 

Rousseau již v 18. století vzýval „vznešeného divocha“ 
– jedince, jenž disponuje „vrozenou dobrotou někoho, 
kdo nebyl vystaven korumpujícím vlivům civilizace“.
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si ničeho neváží. Ačkoliv nám naše 
Matka (příroda) poskytla vše, co jsme 
potřebovali, a zahrnula nás nekoneč-
nou láskou, nyní musí snášet naše 
pubertální rozmary, výstřelky, ambi-
ce a přehnanou agresivitu. Ona toho 
sice vydrží víc, než je únosné, ale stále 
ještě doufá, že nejsme ztraceni a z ne-
snesitelného holomka vyroste něco, 
s čím se dá aspoň trochu „pracovat“. 
Matka ví, že nemůžeme donekonečna 
jen brát, brát a brát a chtít stále víc, 
a že jestli něco nepochopíme, nabije-
me si, lidově řečeno, hubu, ale právě 
proto, že nás má ráda, dává nám po-
řád ještě možnost si to uvědomit. Ona 
bez nás přežije, ale my bez ní budeme 
ztraceni.

Nejvíc asi naši Matku mrzí to, že 
když se nám nedaří, ještě si stěžuje-
me a  obviňujeme z  toho ji. Bouřky? 
Potopy? Zvířata se přemnožila? Špat-
ná úroda? Výkyvy počasí? Zima! Ved-
ro! Příroda se pomátla!

Až Matce opravdu dojde trpělivost, 
teprve uvidíme, zač je toho loket. 
Jestli půjdeme jednodušší cestou, 
nebo padneme až na dno, abychom 
se od něj mohli odrazit, protože lidi 
si zkrátka neváží ničeho, dokud to 
neztratí, je na nás. Samozřejmě není 
třeba se uchylovat k  žádným extré-
mům.

I  kdybychom si přáli naslouchat 
ozvěnám staletí, starým varujícím 
hlasům, nejlepší způsob, jak ja-
kýmkoliv směrem posunout věci 
kupředu, je začít u  sebe. Ekolo-
gické katastrofy, znečištěné řeky 

a  úniky ropy můžeme vnímat jen 
jako symp to my celospolečenské ne-
moci, jíž je neúcta k přírodě a na-
prosté odpojení od řádu světa. Lé-
kem na tuto nemoc tak může být 
znovunalezení svého vznešeného 
divocha, tedy alespoň do určité 

míry.
Každého čtenáře určitě potěšíme 

faktem, že se nejedná o  žádnou ná-
ročnou nepříjemnou rutinu. Opra-
vit pošramocený vztah vůči přírodě 
a  Zemi lze i  jemně a  nenásilně. Po-

kud žijete poblíž většího přírodního 
celku, ideálně na malém městě nebo 
na vesnici, pak máte naprosto ideál-
ní podmínky. Můžete pracovat na 
zahradě, podnikat pravidelné delší 
procházky, práci, mobil i  notebook 
nechat doma. Jak úžasný je ten pocit 
uvolnění a vnitřního klidu, když vyra-
zíme do lesa… Ať už sami, s drahou 
polovičkou, s pejskem nebo fretkou.

Nebo si postavit stan a  víkend 
strávit v přírodě! Večer posedět ven-
ku, nasát čerstvý vzduch, pohovo-
řit si o  něčem osobním a  důvěrném 
s přáteli, počítat hvězdy a pak vstávat 
do ranní studené mlhy… A brzy zase 
porostou houby, takže můžeme pěs-
tovat svůj národní sport. Ani městské 
parky nejsou k zahození...

Zásadní je z  této relaxace učinit 
pravidelnou záležitost. Je to klíčové 
pro naše zdraví, zejména psychické, 
ale do značné míry i fyzické. Srdce se 
rádo projde, kůže a plíce se rády na-
dechnou čerstvého vzduchu. 

Možná že nakonec Rousseau nevy-
tvářel jenom zbytečné protitlaky – 
pokrok sice nezastavil, což je možná 
dobře, neboť bez toho by se lidstvo ni-
kam dále neposouvalo, ale odkryl jiný 
problém. Zatímco ve vědách a techni-
ce se ženeme prudce dopředu, v du-
ševním světě a  vztahu k  Zemi jsme 
handicapovaní. Není zvláštní, jakou 
úžasnou pohodu cítíme, když odlo-
žíme boty, ponoříme nohy do vody 
a jen tak posedáváme u jezírka nebo 
řeky? Příroda vládne svým vlastním 
řádem, a  ačkoliv je leckdy krutý, ne-
máme si rozhodně na co stěžovat, 
neboť je i nekonečně štědrá. Jen si to 
neustále připomínat. 

Jan Petrák 
redaktor Šifry

Asi nemá cenu plakat nad roz-
litým mékem a lamentovat nad 
tím, jak dřív bylo lépe. Ona každá 
doba má svá negativa a nedá se 
říct, že by lidstvo bylo schopno žít, 
alespoň posledních pár tisíc let, 
v rovnováze nebo nedejbože 
v harmonii. Z toho by se jeden 
snadno zbláznil. Domnívám 
se, že v současné chvíli může 
citlivý člověk, kterému není 
vše jedno, udělat maximum 
pro sebe i ostatní ne tím, 
že se z něj stane militantní 
ekolog, ale že se bude snažit 
být tím nejlepším, kým 
dovede. Že dá svému životu 
smysl a zachrání sebe. Ač to 
nezní tak vznešeně jako záchrana 
planety, pochopí-li to určité pro-
cento lidí, máme napůl vyhráno.   

Dnes je venku opravdu krásně... 
Foto Adobe Stock



Chléb z pohanky, s moukou z cvrčků, 
s rozpustnou vlákninou z jitrocele či mouka 

s enzymy… Progresivní mlynář Libor Homoláč 
se snaží nabídnout co nejvíce lidem co nejlepší 

potraviny.  Text: Milan Vidlák

K dybys nebyl Homoláčem, ne-
stal by ses mlynářem…“ usmí-
vám se v duchu, když poslou-
chám tohohle sympaťáka ve 

vitariánské restauraci Rawcha v centru 
Prahy, kde si objednává tepelně neu-
pravenou zeleninovou tortillu. Hned 
na začátku mi věnuje vita chléb s  10 
procenty cvrččí mouky, který upekla 
z jeho mouky (a cvrčků z thajské farmy 
splečnosti SENS) Hradecká pekárna, 
rodinný podnik, kde pracuje společně 
se svým otcem a bratrem.

To bylo tak. Když bylo Liboru Homo-
láčovi patnáct let, jeho otec, jenž celý 
život pracoval ve Východočeských pe-
kárnách, podnik koupil v  privatizaci. 
Devadesátá léta v  Česku byla ale po-
řádná divočina. Homoláč senior měl 
na krku pořádný úvěr, protože eko-
nomika byla značně nestabilní. „Táta 
chodil domů zdrcenej, jednu dobu byl 
úrok z  bankovního úvěru až 20 pro-
cent. Hroutil se, jestli to vydržíme, 
bylo to fakt těžké. Pekárnu zaplatil 
až po deseti letech. V  té době přišly 
supermarkety a  trh se začal promě-
ňovat. Nejprve začaly válčit řetězce 
mezi sebou a po usazení trhu svorně 
ždímat dodavatele. Třeba nás,“ glosuje 
se svým typickým humorem Homoláč 
junior, kterému se k chlebu a houskám 
do Hradecké pekárny zprvu nechtě-
lo, i když na brigády docházel celkem 
poctivě. „Drtil jsem z  tvrdých rohlí-
ků sušených u pecí strouhanku, čistil 
podlahu, chytal chleba a po získání ři-
dičského oprávnění jsem dělal také ři-
diče a rozvážel pečivo do obchodů. Vy-
mínil jsem si, abych nejezdil brzy ráno, 

ale až odpolední kolo od deseti do šesti 
odpoledne.“

Do mlýna a  pekárny, kde byl zapo-
jen otec a starší bratr Radek, sice Libor 
příliš nechvátal, osudu však stejně ne-
unikl. „Chtěl jsem nejdřív získat zkuše-
nosti jinde. Tušil jsem, že se tam jednou 
vrátím, ale snažil jsem se to oddálit. 
Co bych komu vykládal, když jsem nic 
nevěděl?“ Po studiích na Vysoké škole 
ekonomické v  Praze a  různých pra-
covních pozicích například ve vládní 
agentuře Czechinvest, na divizi finanč-
ních trhů České spořitelny či manažera 
franšízové sítě u hypotečního brokera 
Gepard Finance, dostal nabídku, která 
se neodmítá.

Někdejší Pernerův mlýn, který stojí 
v Týnci nad Labem už od roku 1877, kou-
pili Homoláčovi společně s jihočeskými 
pekárnami DK Open. Když v roce 2010 
do Českého mlýna vstoupil švýcarský 
investor, mladý Libor se stal ve starém 
mlýně mlynářem. A co víc, dostal na to 
dokonce i „štempl“, neboť odjel studovat 
na prestižní Švýcarskou mlynářskou 
školu, kterou podporuje největší výrob-
ce mlynářských zařízení na světě, spo-
lečnost Bühler. A byla to jízda…

„Dopoledne jsme měli teorii a odpo-
ledne jsme jeli do firemního tréninko-
vého centra. Tam jsme všechny stroje 
rozebrali a pak zase sešroubovali. Nej-
dřív nalejvárna, jak to funguje a jak se 
to dělá, a  pak jsme si to reálně zkou-
šeli a ukazovali,“ vzpomíná s obdivem 
na vzdělávání, jaké do té doby nezažil. 
„Byli tam kluci z  celého světa, od Ja-
ponska přes Kolumbii až po Nigérii. 
Posílají je tam velké mlynářské firmy, 

aby si vychovaly kvalitní manažery 
a  oni dobře celému oboru rozuměli. 
Měli jsme tam i nutriční vědu, studium 
obilnin, inženýrství, aspiraci, pneuma-
tiku, elektroinstalace, dělali jsme tam 
též laboratorní testy mouk všemi zná-
mými metodami na všech dostupných 
zařízeních pro analýzu mouk. Všechny 
předměty jsme museli mít splněné na 
75 procent a někteří skutečně neuspě-
li a diplom nedostali. Učil jsem se tam 
nejvíc v životě. Kombinace praxe půl na 
půl s  teorií, možná víc praxe, to bylo 
úžasné. Za půl roku jsem se dozvěděl 
víc než na českých školách za pět let.“

I  díky této zkušenosti vybudoval la-
boratoř a  laboratorní pekárnu, takže 
dodává do českých pekáren – nejvíc sa-
mozřejmě do rodinné Hradecké – mou-
ku „na míru“. Jedním z nejúspěšnějších 
výrobků Hradecké pekárny je Psyllium 
chléb doktora Popova – Arizona či Colo-
rado, s přidanou rozpustnou vlákninou, 
která vzniká vyčištěním obalů semen 
jitrocele indického.

Kromě pšenice z  Polabí mele Český 
mlynář i  třeba pohankovou mouku 
nebo směsi se semínky lnu, dýně či 
slunečnice. Právě od pohanky, byliny 
z  rodu rdesnovitých, která se k  nám 
dostala z Ruska, si Libor dost slibuje – 
je též vhodná pro celiaky, neboť neob-
sahuje lepek, a výborně stravitelná.

Mlynářova mouka
Jak naznačuje i cvrččí chléb, který mi 
věnoval na začátku, ke zdravému život-
nímu stylu a  alternativě všeho druhu 
má šéf mlýna, jenž umele 100 tun pše-
nice denně – což je mezi šestačtyřiceti 
českými mlýny zhruba střed –, blízko.

Po třicítce mu lékaři objevili cystu 
v  čelních dutinách a  objednali jej na 
operaci. „Nechápal jsem, že když se mi 
něco vytvořilo v  hlavě, proč by se to 
mělo vyřešit prostým vyříznutím. Tušil 
jsem, že pro to musí být nějaký důvod 
a že se to tam neobjevilo náhodou. Na 

Český mlynář z Polabí
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Český mlynář (vpravo)sídlí 
v malebném Týnci nad Vltavou.   

Foto Czechmill

rozdíl od doktorů, kteří to neřešili a ba-
vili se jen o vysekání díry v nose nebo 
lebce a jak to vykuchají…“ vzpomíná na 
životní krizi, která mu – jak už to bývá 
– otevřela zcela nové obzory.

Tehdejší přítelkyně dovedla Libora 
k „borcovi Jirkovi“, který dělal čínskou 
medicínu a  akupunkturu a  „míchal 
různé odvary“. V  nemocnici měli tak 
dlouhé čekací doby, že se mezitím 
uzdravil čínskou medicínou, a  říjnová 
operace, na kterou ho objednali v květ-
nu, se nakonec nekonala, i když už jel 
s injekcemi do břicha a andělíčkem na 
sál – cystu prostě lékaři nenašli.

„Následně jsem se víc o vše zajímal, 
četl jsem tuny studií a  knih. Vždycky 
mě to dovedlo někam, kde informace 
nebyly úplně snadno dostupné a veřej-
ně známé. Po tom jsem šel. Zajímalo mě 
vše, co vlastně není k dispozici, o čem 
se v médiích ani jinde nemluví. Každý, 
kdo tvrdil, že jde něco jinak a byl ozna-
čen za blázna, pro mě znamenal červe-
ný hadr. A otázky, jak k tomu ti lidé do-

šli, z  čeho vycházejí… Překvapilo mě, 
kolik informací jsem našel například 
v oficiálních univerzitních studiích od 
velkých osobností, renomovaných věd-
ců a  pracovišť. Bohužel se o  nich ne-
mluví a zametají se pod koberec,“ říká 
Libor Homoláč. „Část lidí se o tom bojí 
mluvit, aby se jim ostatní nesmáli, ale 
na druhé straně velká masa tomu ne-
věří, nechápe to a chápat ani nechce. Je 
třeba za těmi informacemi jít, protože 
Česká televize vám nikdy neřekne, jak 
to doopravdy funguje. Člověk se musí 
snažit sám.“ Tak nějak se mimochodem 
dostal i k nyní již neexistujícímu maga-
zínu Vědomí, který jsem zakládal, a sa-
mozřejmě též k Šifře.

Libor Homoláč se, stejně jako náš ča-
sopis, nesnaží být alternativní, či nedej-
bože radikální za každou cenu. V životě, 
v pekárně i mlýně má jiné ambice. „Na-
šel jsem si svůj záměr dělat to co nejlíp 
a  postupně zlepšovat potraviny pro 
normální lidi. Aby byly výrobky, které 
děláme pro širokou veřejnost, v co nej-

lepší kvalitě. Proto nyní dostáváme na 
trh nový chléb Pohánek, Žitnou vloč-
ku, Celozrnnou Arizonu doktor Popov 
s  psylliem či Vita chléb s  cvrččí mou-
kou. Ve všech našich chlebech, jak výše 
uvedených, tak klasických konzumních 
či podmáslových, používáme, na roz-
díl od mnoha jiných velkých pekáren, 
vlastní živý kvásek, který pěstujeme ve 
velkých objemech v nerezových tancích 
přímo ve výrobní hale. 

Ve mlýně nově vyrábíme řadu pré-
miových mouk nazvanou Mlynářova 
mouka, která je obohacena přidávaný-
mi enzymy, které zlepšují vlastnosti 
upečených produktů našich českých 
hospodyněk. Umíme dělat dobré věci 
pro hodně lidí, ale je třeba, aby se o tom 
dozvěděli.“ 

www.ceskymlynar.cz, 
www.hradeckapekarna.cz

Každá firma má svůj příběh. Chcete 
světu povědět ten svůj?

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)
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Nejcharakterističtějším rysem 
období let 2009–2013 je kom-
plexní pád euroatlantických 
zemí do dluhové (pro)pasti. 

V  důsledku spekulací nejprve na ame-
rickém trhu s hypotečními úvěry, a poté 
v celoevropském měřítku, následovaných 
nerealistickou hospodářskou ekonomi-
kou eurozóny, došlo k dramatickému pro-
padu zejména slabších evropských eko-
nomik (Řecko, Španělsko, Irsko, Island, 
Itálie...). Vedení Evropské unie nepochopi-
lo nezbytnost restriktivních kroků a pro-
blémy způsobené nešetrnou a  zbrklou 

federalizací ekonomicky, kulturně i poli-
ticky nesouměřitelných zemí „řešilo“ zesí-
lením tlaku na integrační procesy.

Po přijetí Lisabonské smlouvy byly for-
malizovány funkce evropského preziden-
ta a ministra zahraničí a v dalších kro-
cích začalo být mnohem intenzivněji než 
dříve tlačeno na ustavení rozpočtového 
dohledu a fiskální a bankovní unie. Nyní 
již bývalý předseda Komise José Manuel 
Barroso to nazval lapidárně: Více Evropy! 
„EU pokračuje v řešení hospodářské a fi-
nanční krize. Nastal čas proměnit naše 
závazky v činy. Implementací jednotné-

ho mechanismu bankovního dohledu se 
nám konečně musí podařit zlomit propo-
jení mezi dluhy bank a státním dluhem. 
Evropa rovněž potřebuje dlouhodobou 
vizi udržitelnosti hospodářské a měnové 
unie, která bude založena na hlubší in-
tegraci, celistvosti jednotného trhu a na 
spolehlivé fiskální kapacitě.“

Co to v praxi znamená? Evropská ko-
mise si vymiňuje pravomoc schvalovat 
národní rozpočty členských zemí (a za-
sahovat do nich), a  dále chce převést 
většinu pravomocí centrálních bank 
jednotlivých zemí (udělování a odebírá-

V dluhové 
PASTI

V dalším díle seriálu o vývoji české společnosti 
a médiích známý analytik Petr Žantovský 

připomíná vypuknutí finanční krize, rozhazování 
českých vlád „napříč politickým spektrem“ 

a kontroverzní církevní restituce.   Text: Petr Žantovský
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ní bankovních licencí, stanovování úro-
kových sazeb) na Evropskou centrální 
banku. To de facto znamená přenos veš-
kerých ekonomických pravomocí z  ná-
rodní na ústřední úroveň a  zbavení se 
hospodářské autonomie členských zemí.

Po rozpadu duálního, východo-západ-
ního světa počátkem 90. let minulého 
století, kdy globální ekonomiku ovlád-
la investiční (a  spekulační) euforie, jde 
o  první velké zakolísání, které může 
být předzvěstí hodně nepříznivých per-
spektiv. A  mnohé země, zvyklé spíše 
na rozhazovačnou politiku, to nenesou 

právě snadno. Jenomže politika Evrop-
ské komise, která nadměrnou dotační 
strategií de facto znemožnila fungování 
volného trhu v  mnoha regionech i  od-
větvích, dnes hrozí sankcemi, ale neví, 
jak dluhovou past přemostit jinak, než 
dalšími a dalšími transfery ničím nepod-
ložených a zjevně nevratných financí do 
bezedných kotlů krachujících ekonomik 
prozatím zejména na jihu kontinentu.

Pastýřské zpěvy
Úřednická vláda Jana Fischera, která 
Česku vládla od dubna 2009 do července 
2010, ujišťovala veřejnost, že nepřipustí 
další zvyšování státního dluhu. Premiér 
Fischer prohlásil, že při tvorbě státního 
rozpočtu je jediným cílem „nedopustit 
rozpočtovou rozmařilost, která by přines-
la velké turbulence… Všem svým novým 
kolegům jsem zdůrazňoval: šetrnost 
a  hledání rezerv bude alfa a  omega 
všeho. Bude to tvrdá bitva s čísly, žádné 
pastýřské zpěvy“.

Navzdory tomuto ujištění však scho-
dek rostl – a  také se prohlubovala ce-
losvětová hospodářská krize. V  našem 
prostředí je z hlediska politického i z hle-
diska etického vývoje společnosti zajíma-

vé porovnat vývoj státního dluhu podle 
jednotlivých období. Hodně to vypoví 
o  tom, do jaké míry odpovědně či ne-
odpovědně se chovaly politické elity – 
a podle nich pak i občané, jak se vyvíjela 
struktura politické poptávky i nabídky.

Zatímco v  letech 1993 až ’98 se dluh 
České republiky držel na stabilní, poměr-
ně nízké úrovni (pod 200 miliard), v le-
tech tzv. opoziční smlouvy postupně ros-
tl, ale stále ještě v poměrně realistických 
mezích (pod 400 miliard). Zato v letech 
následujících vystřelil vzhůru raketovou 
rychlostí. Nebylo to však způsobeno eko-

nomickými nutnostmi. V období 2002 až 
2006 zaznamenávala celá euroatlantická 
sféra období hospodářské konjunktury 
a  růstu, takže pro nárůst státního dlu-
hu není jiné vysvětlení než snaha mo-
mentálně vládnoucích elit zkorumpovat 
voliče nesystémovými kroky v  oblasti 
sociálních dávek a jiných zvýhodnění za-
těžujících rozpočet.

Mezi lety 2002 a 2006, za vlády říze-
né levicí, vzrostl dluh na dvojnásobek 
(800 miliard), a  pak do roku 2009, za 
vlády středopravicové, dokonce na té-
měř 1200 miliard. Dalších bezmála 170 
miliard k tomu přidala necelý rok půso-
bící úřednická vláda Jana Fischera a 150 
miliard středopravicová vláda Petra Ne-
čase. Z toho je zřejmé, že růst státního 
dluhu není přímo závislý na tom, která 
strana či ideologie právě vládne, protože 
většina politických elit se v tomto směru 
začala chovat téměř shodně.

A to navzdory tomu, že levice svou ré-
toriku plnila frázemi o  sociálním státě 
a  pravice stejně prázdnými floskulemi 
o  úsporách a  reformách. Výsledek byl 
v obou případech víceméně totožný.

Uvedená zadlužovací politika, spojená 
s průběžným zvyšováním daní, a to jak 

za vlády levice (snaha o progresivní zda-
nění), tak pravice (tam prostřednictvím 
spotřebních daní, zvyšování DPH na 
komodity dosud chráněné nižší sazbou, 
například léky), byla drtivá pro několik 
sociálních skupin zároveň, i  když pro 
každou trochu jinak. Pro zaměstnance to 
přineslo snížení reálných mezd a zvýšení 
životních nákladů (dramaticky rostly 
ceny energií či potravin). Pro drobné 
a  střední podnikatele byla likvidační 
jak daňová zátěž, tak obrovské povin-
né odvody na pojištění za zaměstnance. 
To vedlo k  propouštění, zmrazení 

Mezi lety 2002 a 2006, za vlády řízené levicí, vzrostl dluh na 
800 miliard, a pak do roku 2009, za vlády středopravicové, 
dokonce na téměř 1200 miliard. 

Více Evropy, razil dnes již bývalý 
předseda Evropské komise (a také bývalý 

komunista a maoista) José Manuel 
Barroso. Jeho nástupce Juncker v této linii 

pokračuje.   Foto Profimedia
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rozvoje zaměstnanosti a  často také 
k  obcházení těchto povinností zaměst-
náváním pracovníků smluvní formou 
(„švarcsystém“).

Státní pokladna tak přicházela o mno-
ho plánovaných příjmů. Ministerstvo 
financí, v  tomto období reprezentova-
né ministrem Miroslavem Kalouskem, 
odmítalo platnost takzvané Lafferovy 
křivky (celkový daňový výběr se zvýší, 
když se sníží jednotlivé nominální 
daňové sazby), ODS zavrhla svůj dávný 
projekt rovné daně, který například 
v sousedním Slovensku vedl k ozdravení 
ekonomiky. Právě opačný postoj českých 
politických elit vedl ke stagnaci a posléze 
i k poklesu ekonomiky. 

Aleluja
Do tohoto neblahého procesu dramatic-
ky vstoupily tzv. církevní restituce. Už 
od 90. let se na vrcholné politické úrovni 
diskutovalo, zda a případně jakým způ-
sobem napravit křivdy, které způsobil 
minulý režim některým církvím a  ná-
boženským sdružením. Týkalo se to 

Pane, odpusť nám naše hříchy a pošli 
církvím pár (desítek) miliard. Ministr 

zahraničí Karel Schwarzenberg a ministr 
financí Miroslav Kalousek z TOP 09, 

kteří se velkou měrou zasadii o schválení 
církevních restitucí, v roce 2013 na mši 

u příležitosti 1150 let od příchodu Cyrila 
a Metoděje. Na protější straně opoziční 
poslanci Lubomír Zaorálek a Bohuslav 

Sobotka, pozdější ministr zahraničí 
a premiér, kteří byli proti. Dnes je ale 

ČSSD zhruba stejně „populární” 
jako TOP 09...    Foto Profimedia
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zejména nemovitostí odňatých církvím 
a řádům po únoru roku 1948. Pro proces 
narovnání vztahu k  minulosti v  této 
sféře se vžil pojem „církevní restituce“.

Po celých více než 20 let od listopadu 
1989 diskutovali představitelé církví 
a státu, jakým obsahem tento pojem na-
plnit. Potíž ovšem byla v tom, že církve si 
ve své podstatě nepřály okamžitou odlu-
ku od státu, ačkoli po ní během převra-
tu v roce 1989 tolik volaly. Odluka totiž 
znamená uzavření finančního toku ze 
státního rozpočtu k církvím, konec pla-
cení duchovních a dalších potřeb církví 

a odstartování naprosté ekonomické sa-
mostatnosti.

Církve si jsou samozřejmě vědomy, že 
jejich farníků, členů a sympatizantů s po-
stupujícím časem ubývá, a tak se plnému 
hmotnému osamostatnění vlastně brá-
nily, protože věděly, že jen z prostředků 
sympatizantů (a to i v případě uzákoně-
ní příslušných daňových asignací) by na 
svůj provoz v dnešním měřítku nestačily.

Příhodný okamžik nastal po volbách 
2010, kdy se premiérem stal věřící Petr 
Nečas a ministrem financí někdejší pro-
tagonista strany mající křesťanství v ná-
zvu – KDU/ČSL, v daném okamžiku mís-
topředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 
Tato dvojice vrcholných politiků byla pro 
církve zárukou, že jejich potřeby budou 
víc než zohledněny. Výsledkem velmi 
rychlého vývoje bylo uzákonění církev-
ních restitucí v hmotné i finanční podobě 
(za nemovité majetky, které nelze vrátit, 
inkasují církve finanční kompenzaci, a to 
celkově v řádech desítek miliard korun).

Vedle toho mají církve na dalších 17 let 
zajištěno i poměrně velkorysé financová-
ní ze státního rozpočtu. Vláda kvapně 
podepsala převodní smlouvy k  onomu 
majetku, a to dřív, než Ústavní soud sta-
čil rozhodnout o  stížnosti, kterou vůči 
restitucím vznesla opozice. Spěch byl do 
té míry nápadný, že za ním nelze nevidět 
propojení hmotných církevních zájmů 
s osobními zájmy politických elit.

To samozřejmě opět přispělo k  vel-
kému rozčarování a  k deziluzi většiny 
obyvatel. Z  dostupných čísel je totiž 
zřejmé, jak velké procento obyvatel se 
hlásí k církvím a jak velké hmotné náro-
ky byly podle zákona církvím zajištěny: 

Církev římskokatolická (počet duchov-
ních v  roce 2010 – 3  191, počet věří-
cích v roce 2011 – 1 083 899, výše roční 
finanční podpory od státu v roce 2011 – 
951 466 000 Kč a výše finanční náhrady 
podle zákona o  majetkovém vyrovnání 
s církvemi – 47 200 000 000 Kč), Církev 
československá husitská (počet duchov-
ních – 382, počet věřících – 39 276, výše 
roční finanční podpory – 114 472 000 
Kč, výše finanční náhrady podle zákona 
o  majetkovém vyrovnání s  církvemi 
– 3 085 312 000 Kč), Českobratrská 
církev evangelická (počet duchovních: 
256, počet věřících – 51 936, výše roční 
finanční podpory od státu – 82 957 000 
Kč a výše finanční náhrady podle zákona 
o  majetkovém vyrovnání s  církvemi – 
2 266 593 186 Kč), Pravoslavná církev 
v  českých zemích (počet duchovních – 
169, počet věřících – 20 628, výše roční 
finanční podpory od státu v  roce 2011 
– 44 996 000 Kč, výše finanční náhrady 
podle zákona o  majetkovém vyrovnání 
s církvemi – 1 146 511 242 Kč)… A tak by 
se dalo pokrčovat.

Přijetí a rychlá realizace zákona o ma-
jetkovém vyrovnání s církvemi a nábo-
ženskými společnostmi zaselo další díl 
nedůvěry občanů vůči politické repre-
zentaci. A  není divu. Logickým argu-
mentem byla otázka: Proč stát vydává 
desítky miliard církvím, když se ekono-
mická situace země a  sociální situace 
většiny obyvatel zhoršuje? Z jakých pro-
středků budou restituce hrazeny? Jaký 
to bude mít dopad na další stav hospo-
dářství a sociální sféry? Na tyto otázky 
politické elity nedokázaly přinést uspo-
kojivou odpověď. 

MORINGA TRIP: VÝLET S NÁVŠTĚVOU PYRAMID A SOPKY NA TENERIFE
JARO 2018: 4/6–11/6�PODZIM 2018: 8/10–15/10 A 26/11–3/12
Chcete s námi poznat Kanárský ostrov Tenerife? 
Navštívit a ochutnat moringové stromy – nejvýživnější potravinu na světě? Dát si 
kafíčko v Moringa Parku. Navštívit 6 pyramid, které se zachovaly díky výzkumníkovi 
Thoru Heyerdahlovi, který je zachránil před rozebráním, protože vyloučil, že by se 
jednalo pouze o haldu kamení, kterou nashromáždili rolníci. Vystoupat 3,5 km lanov-
kou na nejvyšší horu Španělska Pico de Teide a současně 3. největší sopku na světě, 
kterou původní obyvatelé Guančové pojmenovali Pekelná hora.
Máme připraveny i další zajímavé (nepovinné) aktivity jako: Přednáška/beseda o Morinze 
(před návštěvou Moringa Parku), masáž obličeje behenovým – moringovým olejem, cvičení na roz-
točení čaker, poslání každého z nás + individuální poselství tarotových karet, meditace u moře při 
východu/západu slunce, meditace na sopce ve výšce cca 3��550 m

Načerpat sílu kanárského slunce, nasát oceánský vzduch a zažít dobrou atmosféru. 
O Tenerife se říká, že je branou do jiné dimenze či zbytkem po dávné Atlantidě. Chcete to zjistit?
Orientační cena: 20�000 Kč/os. (ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí)   Rezervujte si místo: e-mail: piste@kvalitnizivot.com, tel: 730 678 368
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Z ačalo to vynikajícím medem 
od včelaře, který choval včely 
v  chráněné krajině podhů-
ří Šumavy. Stejně jako jsme 

chtěli jíst ten nejlepší chleba, tak jsme 
na něm chtěli mít i  ten nejlepší med. 
Párkrát jsem si se včelařem o  včelách 
popovídal a  začalo mi to vrtat hlavou. 
Co kdybych taky zkusil včelařit? Naše 
kouzelné místo na samotě s velkou za-
hradou mezi lesy, remízky a polnostmi 
si o včely přímo říkalo.

A  tak jsem si tehdy na začátku 
léta přivezl domů první tři včelstva 
v  podobě takzvaných oddělků. Svůj 
nový koníček jsem chtěl sdílet s  po-
dobně naladěnými nadšenci, a tak jsem 
plný radostného očekávání vstoupil do 
místního svazu včelařů.

Hned na prvním setkání jsem měl 
ale dojem, že jsem vstoupil spíše do 
spolku nerudných včelařských tmářů. 
Průměrný věk členů spolku byl asi 70 
let, a když jsem jim začal vyprávět svo-
je zkušenosti ze semináře o ekologic-
kém a alternativním včelaření v  sou-
ladu s přírodou a potřebami včel, měl 
jsem z  jejich nesouhlasných pohledů 
pocit, že mě nejspíš čeká právo útrpné. 
Jejich hlavní starostí a  zájmem byla 
byrokracie spojená s  chodem spolku 
a dotace na chemická léčiva.

O  tom, že syntetická léčiva jsou pro 
včely i  lidi mnohem škodlivější, že na 
ně roztoči stejně postupně získávají re-
zistenci, ani to, že rezidua chemikálií 
zůstávají ve vosku i  v  medu, nechtěli 
vůbec nic slyšet. Mojí druhou a poslední 
aktivitou v místním spolku tedy bylo to, 
že jsem z něj po první schůzi opět rychle 
vystoupil.

Ze svého včelaření jsem měl rozpo-
ruplné pocity. Pocity radosti, štěstí 
a  fascinace nad zázrakem jménem 
včela střídaly chvíle frustrace a stresu. 
Při manipulaci se včelami jsem cítil, že 
mám ještě hodně daleko k tomu, abych 
se na včely napojil. Měl jsem z nich re-
spekt a zároveň se bál, abych jim zby-
tečně neubližoval.

Trápil jsem se nad každou zamáčk-
nutou včelou při manipulaci s nástavky, 
omlouval se včelám za svoji neobrat-
nost. Když jsem viděl zkřehlou včelu, 
která se při poklesu venkovní teploty 
nebo při dešti nestihla vrátit do úlu, 
odnesl jsem ji na česno, abych alespoň 

o pár dní prodloužil její již tak krátký 
život. Místo toho, abych prožíval po-
věstný klid a mír včelařů, stresoval jsem 
se, abych včelám zbytečně neškodil.

Tati, podívej!
Včely to ale mají trochu jinak. Klidně 
se upracují k smrti nebo se obětují při 
obraně úlu a žádná včela se nad tím ne-
pozastavuje. Krátkověká letní včelí děl-
nice se ulítá k smrti i za pouhých šest 
až osm týdnů. Naprostá většina včela-
řů také úhyn jednotlivých včel neřeší, 
jako organismus vnímají spíše celé 
včelstvo. Jinak by se asi včelař zbláznil 
a nemohl se včelami vůbec pracovat.

Třetím rokem byla moje včelstva 
v  té největší síle. V  předchozím roce 
jsem vytvořil dokonce i jeden oddělek 
a nyní měl čtyři silná včelstva na třech 
až čtyřech velkých nástavcích plných 
včel i zásob pylu a medu. Ten rok jsem 
se rozhodl všechen med ponechat vče-
lám, bez dokrmování cukrem. Chtěl 
jsem, aby měly co nejvíce své vlastní 
přirozené potravy a bez úhony přestály 
zimu. Nástavky byly plné medu, včely 
vypadaly zdravě a silně. Nechal jsem je 
tedy pár týdnů bez zbytečných zásahů 
do úlů, abych je nerušil.

Pak jsem si ale jednoho dne vši-
ml, že jeden úl je úplně prázdný. 

A  jako by to nestačilo, ke konci září 
jsem zjistil, že zbývající tři včelstva 
mají z  velké části vykradené zásoby 
medu. Něco bylo špatně; včely musely 
být nějak oslabené, když se nechaly 
vykrást jinými včelami. Snad za to 
mohly chemické postřiky na okolních 
polích, roztoči, moje nezkušenost 
nebo zvláštní průběh léta. Takto 
pozdě již nebylo možné oslabené 
včely ani dokrmit, protože při 
poklesu teploty nejsou schopny cukr 
zpracovat a  přeměnit na stravitelné 
zásoby. Snažil jsem se je udržet na-
živu stůj co stůj, dokonce je zkoušel 
dokrmit i  medem, ale po zimě jsem 

To, že si jednou pořídím včelstva, by mě ani ve snu nenapadlo. Ale 
naše kouzelné místo na samotě s velkou zahradou mezi lesy, remízky 
a polnostmi si o ně přímo říkalo…   Text: Petr Beztíže, Ilustrace: Vhrsti

Jak mi přiletěly včely

Byly tam! Pár metrů od úlu, zavěšený ve výšce pěti 
metrů na větvích zplanělé slivoně švestky, se ve větru 
houpal velký roj. Větší znamení jsem už dostat nemohl.
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v úlech nalezl jen hromádky mrtvých 
vyhladovělých včel.

Myslí mi proběhlo, že jsem si mož-
ná někde v  podvědomí i  přál, abych 
se už se včelami nemusel trápit, že to 
vytušily a že proto mi uletěly a nepře-
žily zimu. Možná mi tak daly najevo, 
abych si ujasnil, co vlastně chci. Cítil 
jsem úlevu i smutek zároveň.

Věděl jsem, že se mi bude stýskat po 
pozorování včel na česně, že mi včely 

budou na zahradě chybět a  že budou 
chybět i  ovocným stromům, keřům 
a  květinám. Tvořily životodárný oběh 
zahrady, dodávaly jí životní sílu a svoji  
energii. Zahrada bez včel působila neú-
plně, jako by jí chyběla část duše, jakási 
korunní čakra zahradního mikrosvěta. 

Nejdřív jsem chvíli zvažoval, že 
bych si pořídil další včelstva. Zároveň 
jsem však cítil, že bych tím zase něco 
uspěchal a znovu se pustil do něčeho, 
na co stále ještě nejsem připraven. Na-
konec jsem to prostě pustil.

Tak uplynul rok bez včel. Pak opět na-
stalo jaro a blížil se čas rojení. Pozoroval 
jsem včely na květech ovocných stromů 
a pomyslel si, že jestli ještě někdy mám 
mít včely, tak si ke mně nějak najdou 
cestu samy. Ponechám to na moudros-
ti přírody a její prozřetelnosti. Ale taky 
jsem, přece jen, šel včelkám trochu na-
proti. Vyčistil jsem a připravil úl a vložil 
do něj poslední panenské voskové sou-
še, které mi ještě zbyly.

Po pár dnech za mnou přiběhla 
moje žena s dětmi a  jeden přes dru-
hého vzrušeně povykovali, že se děje 
něco zvláštního – že nad úlem je úplný 
mrak včel. Vyběhl jsem ven a opravdu, 
nebe se včelami jen černalo. To samé 
se opakovalo druhý den ráno. Cestu 
do úlu si ale nenašly.

„Tatííí!! Pojď se honem podívat!“ 
volá na mě po chvíli jeden z  našich 
synků, který právě lezl po stromech 
na zahradě. Dívám se, kam ukazuje, 
a… byly tam. Pár metrů od úlu, zavě-

šený ve výšce pěti metrů na větvích 
zplanělé slivoně švestky, se ve větru 
houpal velký roj. Přes půl metru dlou-
hý hrozen včel.

Větší znamení jsem už dostat ne-
mohl. Buď si roj, který ke mně přile-
těl, odchytím a  budu mít opět včely, 
nebo ho nechám zase odletět a včely 
mít nebudu.

Ve výšce pěti metrů jsem balancoval 
na žebříku, v jedné ruce dřevěný rojá-
ček na včely, ve druhé ruce postřikovač 
s  vodou na zklidnění roje. Částí těla 
jsem se opíral o žebřík, jedna noha na 
žebříku, druhá zapřená o větev, abych 
při manipulaci s rojem nespadl. V kap-
se jsem měl ještě zahradnické nůžky, 
pro případ, že by bylo nutné odstřih-
nout nějakou z větví, které byly obale-
né rojem. Většinu včel se mi podařilo 
setřást do rojáčku, a  nakonec jsem 
ještě odstřihl i pár větviček obalených 
zbývajícími včelami. Vypadalo to na sil-
ný, zdravý roj. Celý vážil přes dvě kila, 
to bylo víc než 20 000 včel.

V  pozdním odpoledni jsem včely, 
zavěšené v hroznu na stropním víku 
rojáčku, sklepnutím přemístil do úlu. 
Zbývající včely jsem vysypal na náběh, 
od země mírně stoupající desku, kte-
rou jsem přiložil k česnu před vstup-
ním otvorem do úlu. Pohled na tisíce 
včel, spořádaně cupitajících po nábě-
hu přes česno do svého nového včelí-
ho domova za svojí matkou, je něco 
fascinujícího. Pro včelaře je to jeden 
z nejkrásnějších zážitků vůbec.

Včely mi tedy nakonec přece jen 
zase přiletěly a  vrátily se na naši za-
hradu. Byl jsem moc rád, že jsem sobě 
i  jim poskytl možnost volby a nechal 
je k nám přijít. Vlastně přiletět. Mož-
ná u nás zůstanou a možná zase od-
letí jinam. Kdo ví? Není to důležité. 
Bude to tak, jak to má být. Ta nádhera 
spočívá v tom, že právě teď tu s námi 
jsou a my se můžeme těšit z jejich pří-
tomnosti a úžasné energie, kterou vy-
zařují do svého okolí. Dnes, tady a teď, 
jsou s námi. A zítra? Zítřek, ten přece 
ještě neexistuje. 

www.navlnebeztize.cz



STOLOVÁ HORA. Roraima je nejvyšší ze skupiny stolových hor v Jižní 
Americe, které jsou známé též pod názvem  tepui. Poprvé ji popsal 
anglický cestovatel Walter Raleigh v roce 1596. Stolové hory v trojmezí 
Venezuely, Brazílie a Guayany patří k nejstarším geologickým útvarům 
na Zemi, neboť vznikly podle vědců někdy před dvěma miliardami let. 
Ať už je tento odhad správný či nikoliv, Roraima je impozantní. Připomíná 
trochu „létající“ skály z Pandory ve filmu Avatar, i když tvůrci snímku 
se inspirovali konkrétně čínskými horami Tchien-c‘. Roraima, kterou jako 
první zdolal v roce 1884 Sir Everard im Thurn, ale přiměla autora Sherlocka 
Holmese, spisovatele Arthura Conana Doyla, k napsání Ztraceného světa, 
jenž se stal posléze inspirací k Jurskému parku.   Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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TIPY

MAST NA KARPÁLY. Po dnech plných intenzivního psaní, 
obzvláště po každé uzávěrce Šifry, cítím nepříjemnou ztuhlost 
v zápěstí i mravenčení v prstech. Syndrom karpálního tunelu 
není nic příjemného, s věkem se zhoršuje a končívá řezáním 
zápěstí, což znamená, že už to nikdy nebude ono. Experti 
z české společnosti s příhodným názvem Divine Way (Bož-
ská cesta), kteří odhalili, že vyzařování z elektroniky negativně 
ovlivňuje a blokuje krevní kapilární proudění, naštěstí našli jiné 
řešení. Vyvinuli totiž speciální bylinnou mast CarT, která napo-
máhá regeneraci rukou právě tím, že znovu rozproudí kapilární 
proudění, jež dopravuje tkáni a zápěstnímu vazu živiny. Žádné 
řezání, příroda! –vid–  www.divineway.cz  

JAREK NOHAVICA. Není to snadné, vyrobit každý měsíc 
sedm desát stránek časopisu. Kdybyste viděli, jak vypadá naše 
uzávěrka, pochopili byste, že bez drog to nejde. Prahu podle 
adiktologa a psychoterapeuta Aleše Kudy, který byl nedávno 
hostem Show Jana Krause, zamořil kokain, já mám ale něco 
mnohem lepšího. Pouštím si Jarka Nohavicu. Teď, v samot-
ném finiši, frčí „Mně snad jebne“ a hlavně „V našem domě je 
jak v černe jámě, hrozně nasraní su všeci na mě…“ Tenhle vel-
ký básník píše nejen geniální a vtipné písničky, ale má i – na 
rozdíl od mnoha českých umělců – rozum. A taky velké srdce. 
Díky, Jarku! –vid– www.nohavica.cz

BEWIT MIRACLE. Na počátku mnoha civilizačních chorob 
bývá překyselení organismu. Málokdo ale ví, že udržení mírně 
zásaditého pH v těle, jež podporuje samoléčebné schopnosti 
našeho organismu a v němž se nemocím nedaří, mohou kro-
mě zdravého životního stylu příznivě ovlivňovat i esenciální 
oleje, obrovský hit současnosti. Doporučit můžeme třeba ty od 
české značky Bewit v terapeutické, tedy nejvyšší kvalitě. Jelikož 
mívám občas potíže s trávením, zaujala mě nejvíc esenciální 
směs Bewit Miracle – obsahuje mimo jiné pomerančový a ci-
tronový esenciální olej, jenž posiluje přirozenou obranyschop-
nost, olej z fenyklu zajišťuje správné pohyby střev a grapefrui-
tová esence mikrobiologickou rovnováhu těla. Jak napovídá 
název, je to opravdový zázrak.  –vid–  www.bewit.love

ECOCLEAN. Šéfredaktor vašeho oblíbeného časopisu se nikdy 
nevyznačoval pedantností a pořádkumilovností. Svoji nechuť 
k uklízení se snažil zakrýt argumentem, že ekologické příprav-
ky jsou na jeho špínu slabé a ty klasické, které div nerozežerou 
i umyvadlo, zase moc chemické. Jenže teď se mi dostaly do 
rukou certifikované přírodní čističe s vůní éterických olejů od 
dánské značky EcoClean! S eukalyptovým intenzivním čisticím 
prostředkem a odmašťovačem se během pár vteřin stalo ze 
sporáku zrcadlo a s grapefruitovým čističem a odstraňovačem 
vodního kamene notně prokoukl i sprchový kout. Tyto stopro-
centně přírodní čističe, které obsahují i bio květovou vodu, si 
zkrátka zamilujete. –vid– www.prirodniobchod.cz  

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

smysly a nedává spát naší redakci.  

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz
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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 trafikách, 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: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václav. 
náměstí 14, Praha; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Krámek 
Dobrá farma, Dukelských hrdinů 15, Praha 
7; Slunečnice – Zdravá Výživa, Chelčického 
78/21, České Budějovice; Fér Café, Česká 153/38 
České Budějovice; Dobrá čajovna, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Dobrá 
čajovna, Havlíčkovo náměstí 84, Kutná Hora; 
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

04 2016

59 Kč | 2,40 €
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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? 

9
77
23
36

55
70
08

01

01 2015
59 Kč | 2,40 €

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

FILADELFSKÝ EXPERIMENT

Sifra.indb   1

29.12.14   19:33
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

07 2015
59 Kč | 2,40 €
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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 
Jeden z nejslavnějších 

obalka_SIFRA_07_15_kor.indd   1

03.02.16   11:20

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?

SIFRA_01_16.indb   1

03.02.16   9:54

02 2016

59 Kč | 2,40 €
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

59 Kč | 2,40 €
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Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

02 2018 59 Kč | 2,40 €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“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

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.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

01 2017
59 Kč | 2,40 €

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.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Největší objevy

05 2016

59 Kč | 2,40 €
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

09 2016
59 Kč | 2,40 €
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. Vzájemná komunikace stromů pomocí „lesního internetu“. Taje skutečných zákonů přitažlivosti a fungování tohoto světa...

02 2017

59 Kč | 2,40 €

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

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?

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.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

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?

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?

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.

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.  

03 2018
59 Kč | 2,40 €

Následuj vůdceNásleduj vůdceNásleduj vůdceProč tolik lidí podléhá falešným guruům, prorokům, 
politikům, byznysmenům a jiným vykukům?


