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ëÁBELSK¯ ÚTOK
Psychiatrie versus náboÏenství

®



ak˘ je souãasn˘ stav náboÏenství?
Podle sãítání lidu v roce 2001 se v de-

setimilionové âeské republice hlásí k círk-
vím nebo náboÏensk˘m spoleãnostem asi
tfietina obyvatel. Necelé dvû tfietiny obyva-
telstva jsou bez vyznání a okolo jednoho

milionu lidí na otázku neodpovûdûlo.
V roce 2004 schválil francouzsk˘ parlament

zákon, kter˘ zakazuje ‰kolákÛm nosit náboÏen-
ské symboly ve ve-
fiejn˘ch ‰kolách vãet-
nû pokr˘vek hlavy 
a plá‰ÈÛ, které nosí 
fiada muslimsk˘ch dí-
vek, pfiíli‰ velk˘ch kfií-
ÏÛ a Ïidovsk˘ch jar-
mulek.1

Dítûti fiekli, Ïe ne-
mÛÏe dávat svému
spoluÏákovi tuÏky,
které na sobû mají
vyti‰tûno slovo „JeÏí‰“.
S pláãem se ptalo
matky: „Proã ‰kola ne-
návidí JeÏí‰e?“ Kelly
Shackelford, vedoucí
poradce pro Institut právní svobody (Liberty Le-
gal Institute) vypovídal pfii jednání amerického
Kongresu o náboÏenském projevu v roce 2004:
„Tyto malé dûti chápou, o co se jedná. S jejich
náboÏenstvím se zachází jako s rouháním. Dûti se
v raném vûku uãí: ‚Nech si své náboÏenství pro
sebe.‘ ‚Je to neãisté, je to ‰patné.‘“2

Útoky na náboÏenství jsou stejnû staré jako
samo náboÏenství. Nûco zcela jiného pfiedstavu-
jí zprávy o sexuální zvrácenosti v církvi, které
plní novinové titulky v témûfi kaÏdé zemi svûta,
kdy se proti dotãen˘m církvím podávají Ïaloby
a vyhrávají se na nich multimilionová od‰kod-
nûní. Tyto církve zji‰Èují, Ïe jsou zapletené
v dilematu, které podkopává jak jejich du-
chovní tak materiální sílu. V nûkter˘ch pfií-
padech jde o ohroÏení jejich holého pfieÏití.

I kdyÏ je tento druh zhoubného napadání
nov˘, jeho pÛvod se datuje ke konci 19. století.
V té dobû psychiatfii poprvé usilovali o na-
hrazení náboÏenství svou „vûdou bez du‰e“. 
V roce 1940 psychiatrie otevfienû vyhlásila své
plány, kdyÏ britsk˘ psychiatr John Rawling
Rees, spoluzakladatel Svûtové federace pro
du‰evní zdraví (WFMH) oslovil Národní radu
pro du‰evní hygienu takto: „Od poslední svû-

tové války jsme vy-
konali mnoho pro in-
filtrování nejrÛznûj-
‰ích sociálních a spo-
leãensk˘ch organizací
po celé zemi... Uãinili
jsme uÏiteãn˘ útok na
fiadu profesí. Dvû nej-
snadnûj‰í jsou pfiiro-
zenû uãitelská profese
a církev...“3

Dal‰í ze spolu-
zakladatelÛ WFMH,
kanadsk˘ psychiatr
G. Brock Chisholm po-
sílil tento generální
plán v roce 1945 tím,

Ïe se zamûfiil na náboÏenské hodnoty a vyz˘val
psychiatry, aby osvobodili „rasu... od mrza-
ãícího bfiemene dobra a zla“.4 Psychiatfii za
zlomyslného uzurpování prastar˘ch náboÏen-
sk˘ch principÛ zcenzurovali kriminální jednání
a definovali hfiích a zlo jako „du‰evní poruchy“. 

Spisovatel Andrew Delbanco ve své knize
Smrt Satana (The Death of Satan) hovofií o mizí-
cím „jazyku zla“ a o procesu vytváfiení „bezej-
mennosti zla“. NeÏ se objevila psychiatrie,
spoleãnost fungovala s velmi jasn˘mi pfied-
stavami o „morálním zlu“. Dnes pravdûpodob-
nû usly‰íte eufemismus jako „behaviorální
problém“ nebo „porucha osobnosti“. Delbanco
tyto popisuje jako pfiedstavy, „...ve kter˘ch kon-
cept zodpovûdnosti zmizel a lidská bytost je
pfieformulována na souãástku se specifickou

ÚVOD

„Koncept dobrého a špatného
chování, správného a špatného 
jednání a osobní zodpovědnosti
utrpěl za posledních pár desetiletí
takový ‚výprask‘, že lidé mají jen
málo nebo žádná vodítka pro 

kontrolu, posouzení nebo řízení
svého chování.“ 
– Jan Eastgateová

Útok na naději člověka

J
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funkcí. Pokud nefunguje správnû, opraví se
nebo se jí zbavíme, to ov‰em postrádá jak˘koli
skuteãn˘ smysl pro vinu... Pfiem˘‰líme v úrovni
pfiizpÛsobení vadné souãásti nebo, pokud to
za‰lo pfiíli‰ daleko, o jejím vyfiazení.“5

Koncept dobrého a ‰patného chování,
správného a ‰patného jednání a osobní zod-
povûdnosti dostal v dÛsledku psychiatrického
rozvratného plánu pro náboÏenství takov˘
„v˘prask“, Ïe lidé dnes mají jen málo nebo Ïádná
vodítka pro kontrolu, posouzení nebo fiízení
svého chování. Slova jako etika, morálka, hfiích 
a zlo témûfi zmizela z kaÏdodenního pouÏívání.

Delbanco dále uvádí: „Repertoár zla nebyl
nikdy bohat‰í. Pfiesto na‰e reakce nebyla nikdy
tak slabá... Nejsme schopni snadno vidût
pachatele... Viníky je obtíÏnûj‰í urãit... A tak je
práce ìábla v‰ude, ov‰em nikdo neví, kde ho
hledat... Zlo má tendenci se ztratit v pozadí
hluku moderního Ïivota... Cítíme, Ïe na‰e kul-
tura uÏ nám neposkytuje slovník, abychom to
vyjádfiili.“

Následky byly a jsou niãivé jak pro
spoleãnost tak pro náboÏenství. Nejde o to, Ïe
by zlo samo zmizelo – dÛkazy jsou plné zla a ni-
ãivého chování, které ve spoleãnosti nekontrolo-
vanû probíhá – a je tûÏké tomu ãelit, jak tomu
ostatnû bylo vÏdy. Pfiesto chce kaÏd˘ Ïít ve
spoleãnosti, v níÏ lze zlo definovat a porazit. 

Nebo ne?
JiÏ více neÏ sto let je lidstvo neúmyslnû

pokusn˘m morãetem v dobfie promy‰leném
psychiatrickém experimentu „sociálního inÏe-
n˘rství“, kter˘ se zrodil v pekle. Do tohoto ex-
perimentu patfií útok na hlavní náboÏenské 
a morální pevnosti spoleãnosti. Nemohl by po-
kraãovat, kdyby ãlovûk byl schopen si jasnû
pfiedstavit a vyjádfiit zlo a zacházet s ním. Zá-
kefinû se skr˘vá v pozadí souãasného spoleãen-
ského rozkladu. Jde o ztûlesnûní zla maskované
tím nejspoleãen‰tûj‰ím vnûj‰ím zdáním. 

AÏ donedávna to bylo náboÏenství, co
ãlovûku poskytovalo morální a duchovní ukaza-

tele, které potfieboval pro vytvofiení a udrÏení
civilizací, na které mohl b˘t hrd˘. NáboÏenství
poskytuje inspiraci potfiebnou pro vy‰‰í smysl a
cíl Ïivota. Za této krize je na pfiedstavitelích
církví a náboÏensk˘ch skupin, aby podniklo
rozhodné kroky. Je potfieba, aby se duchovní
zbavili  bezduchého materializmu zplozeného
psychologií a psychiatrií a navrátili náboÏenství
zpût do rukou vûfiících. Vedoucí osobnosti
náboÏenství opravdu musí pfievzít tuto zod-
povûdnost - nejen kvÛli náboÏenství, ale také
lidstvu.

S úctou

Jan Eastgateová, prezidentka 
Citizens Commission on 
Human Rights International

Ú V O D  K  Č E S K É M U  V Y D Á N Í
Tento materiál byl sestaven Občanskou komisí za lidská práva
(Citizens Commission on Human Rights – CCHR) na základě
průzkumů a zkušeností pocházejících z Evropy, Spojených států,
Austrálie, ale i dalších částí světa. V různých zemích se vzhledem
k odlišnému historickému vývoji a několika dalším faktorům může
popisovaná situace lišit, v některých ohledech může být lepší, ale
v některých také podstatně horší. 
Díky globálnímu postupu psychiatrie můžeme v ČR očekávat
snahu o přizpůsobení se Evropě a USA, což je v případě zlepšení
situace v oblasti lidských práv a práv pacientů vítanou změnou,

v případě implementace prokazatelně škodlivých psychiatrických
a psychologických postupů a zvyšování negativního psychiatric-
ko-psychologického vlivu naprosto nepřijatelným trendem, který
by politici, úřady, nevládní organizace a angažovaní občané ne-
měli dovolit. Stejně tak by neměli dovolit stávající zneužívání, ke
kterému v České republice dochází. Předkládaný materiál je
inspirací pro jeho odhalení a pro zavedení opatření, která pove-
dou k zajištění lidských práv tak, jak je definují mezinárodní doku-
menty, jejichž je ČR signatářem. Zejména Všeobecná deklarace
lidských práv a Mezinárodní úmluva o občanských a politických
právech. Občanská komise za lidská práva ČR
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Základy morálky jsou vytvářeny
a prosazovány  světovými nábo-
ženstvími. Přítomnost nábo-
ženství a náboženská praxe jsou
civilizujícími vlivy na člověka.

V dnešní době jsou rodinné
hodnoty, morálka a náboženství
napadány a zákeřná „autorita“ 
z nich dělá zdánlivě staromódní
záležitost.

Společenský rozvrat (zločin,
násilí a všudypřítomná nemorál-
nost) se zvýšil spolu s degradací
náboženství ze strany 
psychiatrie.

Teorie, že „člověk je zvíře“ 
bez duše, která je základem 
psychiatrie, se původně 
vyučovala na Lipské univerzitě 
v Německu. Na konci 19. století
ji dále propagoval Pavlov, Freud 
a další.

Tím, že psychiatrie ponížila
duchovní rozměr života na psy-
chologické (mozkové) činitele,
téměř sabotovala náboženství
jako civilizující kulturní sílu.

3
4

5

DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2

Válka s náboÏenstvím vedená materialistick˘mi
praktikami psychiatrie a psychologie naplánovala

prÛbûh náboÏenského a morálního úpadku na
celém svûtû. Wilhelm Wundt, otec experimentální

psychologie (nahofie), zamítl duchovní podstatu
ãlovûka jako nevûdeckou.
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K A P I T O L A J E D N A
C í l e m  j e  n á b o Ï e n s t v í  
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I
kdyÏ nikdo nebude protestovat proti zmûnû 
k lep‰ímu, lidstvo pfieÏívá nejlépe v pro-
stfiedí, které je pfiedvídatelné a v nûmÏ exis-
tuje fiád. 

Na samotné principy a hodnoty, na nichÏ
byla vybudována moderní civilizace, bylo a je
potichu a zlomyslnû útoãeno a jsou oznaãovány
jako zastaralé. Tradiãní rodinné hodnoty byly
nahrazeny „nov˘m“, „progresivnûj‰ím“ a „hu-
manistick˘m“ pfiístupem. Sex bez omezení se
propaguje jako styl Ïi-
vota. Obãané si dfiíve
mysleli, Ïe spravedl-
nost existuje pro ochra-
nu nevinn˘ch. Dnes se
oãekává, Ïe budeme
soucítit s údajnou „du-
‰evní nemocí“, kterou
trpí masoví vrazi, ti, co
zneuÏívají dûti, sexuál-
ní devianti a dal‰í
zloãinci. Koncept osob-
ní zodpovûdnosti padl
za obûÈ diktátorÛm
kulturních zmûn.

Jednou z nejv˘zna-
mnûj‰ích a nejtragiãtûj-
‰ích obûtí tûchto zmûn je náboÏenství. Odnepa-
mûti mûla náboÏenská pfiítomnost a praxe civi-
lizující vliv na ãlovûka. Pfii útoku na civilizaci by
bylo náboÏenství prvním cílem, neboÈ pod-
kopáním náboÏensk˘ch institucí bude zaji‰tûno
podrobení spoleãnosti.

Útok dál postupuje. Machiavelistická válka
probíhá jiÏ desítky let, válka, v níÏ náboÏenství
neustále prohrává.

JiÏ pÛl století je náboÏenství kritizováno jako za-
staralé, irelevantní, nevûdecké, a proto neschopné
oslovit problémy a stresy moderní spoleãnosti. Soud-
ce amerického Nejvy‰‰ího soudu Antonin Scalia po-
znamenal, Ïe takzvaná „svûtská“ spoleãnost zaãala
b˘t otevfienû nepfiátelská k vyznavaãÛm náboÏenství
a vysmívá se sektáfisk˘m tradicím a vífie.

Urãité vlivy a his-
torické události urãily
smûr náboÏenského a
morálního úpadku po
celém svûtû.

M a t e r i a l i s t i c k é
praktiky psychiatrie a
psychologie a dal‰ích
pfiíbuzn˘ch disciplín
z oblasti du‰evního lé-
ãení pfiedstavují kofieny
tohoto problému. Po
vût‰inu minulého sto-
letí pfii formování „mo-
derního“ humanistické-
ho my‰lení mûly doslo-
va volnou ruku.

Zrozené v militaristick˘ch reÏimech Nûmecka
19. století urãily tyto duchapusté ideologie sled
událostí, které zaãaly b˘t viditelné teprve aÏ v po-
sledních 50 letech. Následkem toho do‰lo k osla-
bení církví a spoleãnost zaÏívá dosud nepoznan˘
rozvrat.

Od nepaměti má náboženská
přítomnost a praxe civilizující 

vliv na člověka. Při útoku 
na kulturu bude náboženství

prvním cílem, neboť 
podkopáním náboženských

institucí bude zajištěno
podrobení společnosti.

Cílem je náboženství
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Psychiatrie eliminuje duši
Slovo psychologie se odvozuje od psyché (du‰e)

a logos (studium). Tento obor byl pÛvodnû
náboÏensk˘m a filozofick˘m studiem. Jak v‰ak
poznamenali dr. Franz G. Alexander  a dr. Sheldon
T. Selesnick v knize 
Historie psychiatrie (The
History of Psychiatry):
„Dokud byly psychi-
atrické problémy prob-
lémy ‚du‰e‘, mohli se
jimi profesionálnû zab˘-
vat pouze duchovní a fi-
lozofové.“6 Pfiedefino-
vání lidsk˘ch problémÛ
pomocí „lékafisk˘ch“
nebo „biologick˘ch“ ter-
mínÛ bylo polovinou
úskoku pfii vyjmutí
duchovního léãení z ob-
lasti náboÏenství a jeho
vsazení do sféry psychi-
atrie.

Toho bylo dosaÏe-
no, kdyÏ nûmeck˘ psy-
cholog Wilhelm Wundt
v roce 1879 pfiedstavil
sv˘m studentÛm na Lip-
ské univerzitû „experi-
mentální“ psychologii.
Wundt prohlásil, Ïe du-
‰e je jen „pl˘tváním
energií“ a Ïe ãlovûk je
prostû jen dal‰í zvífie.
Tato teorie pouze poÏa-
dovala, aby si ãlovûk
navykl na pfiijímání ji-
n˘ch my‰lenek o hod-
notû lidského Ïivota.
NáboÏenství, jak pro-
hlásil, byl urãit˘ „druh

primitivní metafyziky“, náboÏenské pfiedstavy a cí-
tûní patfiily „pfied psychologick˘ tribunál“ a „ideál-
ní svût náboÏenské pfiedstavivosti [nebyl] v Ïád-
ném pfiípadû nezbytnû etick˘m ideálem. Opravdu,
témûfi vÏdy obsahoval prvky, které by se, posu-

zováno z hlediska stan-
dardÛ rozvinutého mo-
rálního vûdomí, jevily
pfiinejmen‰ím morálnû
nedÛleÏité, ne-li skuteã-
nû nemorální.“7

Pomocí této nové
„nadfiazené“ du‰evní
vûdy Wundt deklaroval,
Ïe jsou to jen psycholo-
gové a psychiatfii, kdo
disponuje patfiiãn˘m
„rozvinut˘m morálním
vûdomím“, aby mohli
vést zmínûn˘ „tribu-
nál“.

Po zredukování du-
chovna na psycholo-
gické faktory se Wund-
tovi studenti vychlou-
bali, Ïe tato nová psy-
chologie se stala „vû-
dou bez du‰e“. Historik
J. R. Kantor nám fií-
ká: „Materializmus je 
v podstatû nevûdecké
hnutí, fenomén spo-
leãenské transformace 
a zmûny. V náboÏenské
oblasti je materialista
prostû ateistou.“8 

Psychiatrie, vymy-
‰lená v roce 1808 Johan-
nem Christianem Rei-
lem, znamená „léãení
du‰e“ – od psyche (du‰e,

„Lehkověrně jsme přijímali všechny druhy
jedovatých jistot, kterými nás krmili naši

rodiče, učitelé ve školách a učitelé 
náboženství, politici, duchovní, tisk 

a ostatní s nezadatelným právem nás 
kontrolovat. ...Nevyhnutelným výsledkem
jsou frustrace, méněcennost, neurózy...“ 

– dr. G. Brock Chisholm, psychiatr, 
spoluzakladatel Světové federace 

pro duševní zdraví, 1945

18905-cze-Religion-Bklt.qxd  24.10.2004  0:18  Stránka 6



K A P I T O L A J E D N A
C í l e m  j e  n á b o Ï e n s t v í  

7

duch) a od iatros (lé-
kafi). Ironií je, Ïe psy-
chiatfii se záleÏitostmi
ducha nebo du‰e nikdy
nezab˘vali, místo toho
se koncentrovali v˘-
hradnû na mozek.

Jak psychiatrie tak
psychologie se staly
doménou vûdy „bez
du‰e“ a studium ãlovû-
ka se „oficiálnû“ ome-
zilo na materiální svût
– tûlo a mozek. Pfied-
stava, Ïe duch je „vní-
mavá bytost oddûlitelná od tûla“, víra udrÏovaná
velk˘m procentem civilizovan˘ch lidí, byla
„vûdecky“ pfiisouzena primitivním rasám.9

Není pak Ïádn˘m pfiekvapením, Ïe náboÏen-
ství a filozofii – síly, které lidstvo pozvedly z hlu-
bin barbarství – nalézáme v kolizi s tímto revo-
luãnû nov˘m názorem. Sekularizmus neboli mate-
rializmus se uchytil, kdyÏ se Wundtovo uãení
skrze jeho studenty rozbûhlo po celé planetû.

Šíření 
materialistického
sekularizmu

Mezi Wundtovy
studenty, ktefií byli
primárnû zodpovûdní
za ‰ífiení jeho uãení po
svûtû, patfiil rusk˘ fyzi-
olog a psychiatr Ivan
Pavlov, patrnû nejhÛfie
proslul˘ obhájce mo-
delu „ãlovûk je zvífie“.

Ov‰em i Ameriãa-
né se shlukovali ve
Wundtovû posluchár-

nû. G. Stanley Hall, vysvûcen˘ duchovní, studoval
v Nûmecku anatomii, teologii, antropologii a psy-
chiatrii. Na otázku, zda ho jeho studia uãinila více
ãi ménû zboÏn˘m, Hall odpovûdûl: „Ménû...“ Hall
se stal prvním prezidentem Americké psycholo-
gické asociace. ZaloÏil obor „genetická psycho-
logie“ a stal se znám˘ sv˘m pouÏitím Wundtovy
„experimentální psychologie“ na v˘voj dítûte. 

Studium Wundta inspirovalo knihu Williama

V roce 1879 prohlásil německý 
psycholog Wilhelm Wundt, že 

duše je jen „plýtváním energií“ a že
člověk je prostě jen další zvíře.
Náboženské představy a cítění 

patřily, jak řekl, „před psychologický
tribunál“. Představa o duchu 
byla „vědecky“ přisouzena 

primitivním rasám.

Wundtovy materia-
listické my‰lenky,
popfiení du‰e a
negace náboÏenství,
se do svûta ‰ífiily
prostfiednictvím
absolventÛ jeho
‰koly v nûmeckém
Lipsku (vlevo).
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Jamese Druhy náboÏensk˘ch proÏitkÛ. JamesÛv Ïivo-
topisec Clarence J. Karier nám fiíká, Ïe s Jamesem
„pfiecházíme z kultury, která má za svÛj stfied Boha,
do kultury, jejímÏ stfiedem je ãlovûk. Tato zcela
zásadní zmûna v západním my‰lení podnítila
odpovídající zmûnu v ideologické struktufie spo-
leãenského systému... Z hfiíchu se stává choroba 
a takové náboÏenské rituály jako je zpovûì, která má
zmírnit vinu a odãinit hfiích, byly nahrazeny psy-
choterapeutick˘mi zásahy u jednotlivcÛ a skupin,
navrÏen˘mi ke zmírnûní viny, úzkostné neurózy.“10

Sigmund Freud prohlásil náboÏenství za „nepfií-
tele“ a víru v duchovno vidûl jako povûru a „v‰e-
obecnou obsesivní neurózu“.11 Také pfiedpovûdûl
smrt církve rukou psychiatrie: „Vûdeck˘ duch
pfiiná‰í dÛkladn˘ postoj k svûtsk˘m záleÏitostem,
pfied náboÏensk˘mi záleÏitostmi se na chvíli zastaví,
zaváhá a nakonec i tam pfiekroãí práh. Tento proces
se nezastaví, ãím více bude muÏÛ, jimÏ budou do-
stupné poklady vûdûní, tím rozsáhlej‰í bude odklon
od náboÏenského vyznání – nejdfiíve od jeho zasta-
ral˘ch a neÏádoucích vymoÏeností, ov‰em pozdûji
také od jeho fundamentálních postulátÛ.“12

Navzdory nesprávnosti Wundtovy teorie a od ní
odvozen˘ch pfiedstav a názorÛ jeho studentÛ zÛstaly
tyto klamné teorie základem ve‰kerého snaÏení psy-
chiatrie, pfiestoÏe existují hojné empirické dÛkazy 
o tom, Ïe ãlovûk se s urãitostí li‰í od zvífiete a je
nezmûrnû schopnûj‰í. Dne‰ní psychiatfii a psycholo-
gové nadále tvrdí, Ïe ãlovûk je zvífie, u nûjÏ se mají
vytváfiet podmínûné reflexy a které má b˘t ovládáno.
Vlády byly pfiesvûdãeny o správnosti této my‰lenky
a vyplácejí miliardy z vefiejn˘ch prostfiedkÛ tûm,
ktefií toto podmiÀování a ovládání mohou vykoná-
vat. A psychiatrie nehodlá dovolit dÛkazÛm, aby jí
zkfiíÏili cestu.

Pfii pfiímém útoku na náboÏenství a jeho stûÏejní
principy pov˘‰eneck˘m roz‰ifiováním tak diametrál-
nû odli‰n˘ch materialistick˘ch idejí staãilo jen pár
desetiletí, aby zaãaly b˘t spoleãenské a náboÏenské
dÛsledky zfiejmé.

„âLOVùK JAKO ZVÍ¤E“
Očerňování náboženství

Nechvalnû známí psychologiãtí
„experti“ 19. století odmítli
náboÏenství a degradovali ãlovû-

ka na úroveÀ opice, ãímÏ pfiipravili pÛdu
pro morální zkázu spoleãnosti: 

❚ V roce 1808 vymyslel Johann 
Christian Reil slovo „psychiatrie“, které
znamená „léãení du‰e“ – od psyche (du‰e,
duch) a iatros (lékafi). Ironií je, Ïe psychia-
tfii se záhy poté zfiekli jakékoli my‰lenky 
o pomáhání duchu nebo du‰i, místo toho
se koncentrovali v˘hradnû na mozek.

❚ Ivan P. Pavlov (nahofie) se pokusil
podstrãit v˘sledky experimentÛ s mecha-
nizmem podnût – reakce na zvífiatech do
oblasti lidí jako „behaviorální psycho-
logii“. Jeho názory obrovsky ovlivnily
psychologii bûhem první poloviny 
20. století.

❚ Jeden z nejznámûj‰ích odpÛrcÛ ná-
boÏenství, vídeÀsk˘ psycholog Sigmund
Freud prohlásil náboÏenství za „nepfiítele“
a víru v duchovno vidûl jako povûru a
„v‰eobecnou obsesivní neurózu“. Uãil, Ïe
vûdûní ãlovûka odpoutává od náboÏen-
ství, které shledával „zastaral˘m“.

❚ PÛvodnû vysvûcen˘ duchovní a
následnû psycholog G. Stanley Hall stu-
doval v roce 1868 psychologii na Berlínské
univerzitû. Poté zaloÏil „genetickou psy-
chologii“, která uãí, Ïe lidé nejsou niãím
více neÏ kombinací chromozomÛ.

❚ Psycholog William James po 
studiích pod Wundtem napsal, Ïe pfied-
stavitelé církví a náboÏensk˘ch skupin
trpí typick˘m „patologick˘m chováním“.
James oznaãil zakladatele KvakerÛ za 
psychopata kvÛli tomu, Ïe vûfiil, Ïe se mu
dostalo vnuknutí od Boha.

G. Stanley Hall

William James 

Johann Christian Reil

Ivan Pavlov

Sigmund Freud
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ÚTOK NA DUCHOVNO 
Útok humanistického manifestu

V desetiletích mezi dvěma světovými válka-
mi, kdy duchovno procházelo těžkými
zkouškami, psychiatrie a psychologie pro-

sperovaly. John Dewey, stoupenec psychologa
Wilhelma Wundta v roce 1933 vypracoval
Humanistický manifest, který uváděl: „Existuje
obrovské nebezpečí konečného, a my věříme že
fatálního, ztotožnění slova náboženství s doktrí-
nami a metodami, které ztratily svůj význam a ne-
mají sílu řešit problém lidského života ve dva-
cátém století.“ Náboženství by raději mělo být
„lidskou aktivitou“ ve směru „...otevřeného a ex-
plicitního humanizmu“.

Byl navržen seznam 15 pravidel, mezi nimi:

❚ Náboženští humanisté považují vesmír za
existující sám o sobě, nikoli stvořený.

❚ Rozlišování mezi církevním a světským je
nadále neudržitelné.

❚ Humanizmus půjde cestou společenské 
a duševní hygieny a bude zrazovat od sentimen-
tálních a nereálných nadějí a zbožných přání.

„Manifest II“ z roku 1973 uštědřil svátosti 
a platnosti náboženství ještě strašnější úder:

„...Humanisté nadále věří, že tradiční teizmus,
zejména víra v  Boha, který údajně žije a stará se
o lidi, naslouchá a rozumí jejich modlitbám a je
schopen pro ně něco konat, je nepodložená 
a zastaralá víra. 
...Celá osobnost je funkcí biologického organiz-
mu, který jedná ve společenském a kulturním
kontextu. Neexistuje věrohodný důkaz, že život
přežívá tělesnou smrt.“

Deklarace světských humanistů (Secular
Humanist Declaration) z roku 1980 uvedla, že
lidé mohou vést smysluplný život bez potřeby
náboženských přikázání nebo církve.

„Existuje obrovské nebezpečí
konečného, a my věříme že 
osudového, ztotožnění slova 

náboženství s doktrínami a meto-
dami, které ztratily svůj význam 
a nemají sílu řešit problém lid-

ského života ve dvacátém století.“ 
– Humanistický manifest, 

který navrhl  John Dewey, 1933

John Dewey
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V nepříznivých důsledcích I. svě-
tové války přijaly církve „pomoc“
nabídnutou psychiatry a psycho-
logy k vyřešení společenských
problémů a byly zrazeny.

I když psychiatrie přísahala, že
náboženství „pozdvihne“ a bude
ho dále podporovat, jednala tak,
aby jej rozložila a zničila.

V roce 1940 se psychiatrie netajila
se svým úmyslem převzít všechny
hlavní obory společenského sna-
žení včetně náboženství. Vedoucí
britští a kanadští psychiatři drze
vytrubovali potřebu eliminovat
náboženské hodnoty a nahrazo-
vali náboženství „náboženstvím
státu duševního zdraví“.

Rodina, kterou náboženství dlou-
ho považovalo za svatou, byla
záměrně oslabována Světovou
federací pro duševní zdraví
(WFMH), která ji považovala 
za „hlavní překážku zlepšení
duševního zdraví“.

V každém společenském sektoru,
který byl přetvořen v souladu se
specifikacemi psychiatrie, došlo 
k úpadku.

1
2
3

4

5
Behavioralista John B. Watson (vpravo) 

a dal‰í psychologové se inspirovali
Pavlovem pfii svém popfiení existence

du‰e a svém oãernûní ãlovûka 
a náboÏenství.

DŮLEŽITÁ FAKTA
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P
o I. svûtové válce církve ãelily
nezmûrné lidské a spoleãenské ka-
tastrofû. „Tribunál“ moderní du‰ev-
ní vûdy neprome‰kal tuto pfiíleÏitost 
a fiekl, Ïe náboÏenství „udûlalo málo

pro zabránûní“ válce a jejím následkÛm.13

Z nefal‰ovaného zájmu o jednotu a mír
církve pfiijaly nesobecky znûjící „pomoc“
nov˘ch „vûd“ k vyfie‰ení spoleãensk˘ch a poli-
tick˘ch problémÛ. Psychiatrie a psychologie
nabídly svÛdnou vizi
toho, jak mohou pomo-
ci. Dr. Charles Dana,
profesor v oboru ne-
mocí nervové soustavy
na lékafiské fakultû
Cornellovy univerzity v
New Yorku prohlásil:
„[Psychiatr] musí po-
moci pozdvihnout ná-
boÏenství u tûch, ktefií
nûjaké vyznávají, a po-
skytnout náboÏenství
nebo vy‰‰í a pozitivní ideály tûm, ktefií je nema-
jí. Musí jim ukázat, jak Ïít ‰Èastnû a jak s vûdec-
kou efektivitou pouÏívat síly, které jim pfiíroda
dala...“14

NapfiaÏené ruce nabízející pomoc v‰ak nesly
pouze otrávené ovoce zrady:

V roce 1925 prohlásil behaviorální psycholog
John B. Watson: „Nikdo neví, kde se pfiedstava 
o du‰i nebo nadpfiirozenu vzala... Pravdûpodob-
nû má svÛj pÛvod ve v‰eobecné lenivosti lid-
stva.“ V roce 1928 dodal: „Nikdo si je‰tû nikdy na
du‰i nesáhl ani ji nevidûl ve zkumavce ani s ní

Ïádn˘m zpÛsobem nenavázal vztah jako s jin˘mi
vûcmi svého denního Ïivota.“15

V roce 1926 fiekl na ·estém mezinárodním
filozofickém kongresu K.N. Kornilov o psychia-
trii: „Du‰e..., která hrála vedoucí roli v minu-
losti, má dnes velmi malou dÛleÏitost...“16

V roce 1940 psychiatrie vypustila ze fietûzu
svou ofenzívu pro dosaÏení globální dominance
nad v‰emi hlavními obory spoleãenského snaÏení
vãetnû náboÏenství. Jak bylo zmínûno v úvodu

této publikace, v jejím
ãele stáli dva vedoucí
psychiatfii britského spo-
leãenství, ktefií spolu
pozdûji zaloÏili Svûto-
vou federaci pro du-
‰evní zdraví (WFMH). 

John Rawling Rees
nastínil své „Strate-
gické plánování pro
oblast du‰evního zdra-
ví“ a „zodpovûdnost“
psychiatrie za pfievzetí

oboru vzdûlávání, práva, medicíny a církve, kde
dále uvedl: „Vefiejn˘ Ïivot, politika a prÛmysl, to
v‰e by mûlo spadat pod na‰i sféru vlivu... Pokud
chceme infiltrovat profesní a spoleãenské ãin-
nosti ostatních lidí, myslím, Ïe musíme napo-
dobit totalitní chování a zorganizovat urãit˘
druh aktivit páté kolony!“*17 

ReesÛv spoleãník a vedoucí kanadsk˘ psy-
chiatr G. Brock Chisholm tento generální plán pfii
svém projevu v roce 1945 roz‰ífiil: „Rasa nebude

K A P I T O L A D V ù
P s y c h i a t r i c k ˘  ú t o k  n a  n á b o Ï e n s t v í  
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KAPITOLA DVù

„Nikdo neví, kde se představa 
o duši nebo nadpřirozenu
vzala... Pravděpodobně 

má svůj původ ve všeobecné
lenosti lidstva.“

– John B. Watson, 
behaviorální psycholog, 1925

* Pátá kolona: lidé, ktefií skrytû pomáhají nepfiátelÛm zemû, v níÏ Ïijí,
hlavnû sabotáÏemi nebo ‰pionáÏí. 

Psychiatrický útok 
na náboženství
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zachránûna, dokud ne-
bude osvobozena od
zmateného a zkresle-
ného emocionálního
a mentálního fungo-
vání... Pfiehodnocení
v˘kladu a v koneã-
ném dÛsledku vymazání konceptu dobrého
a ‰patného, které je základem v˘chovy dûtí,
nahrazení víry inteligentním a racionálním
my‰lením... pfiedstavují poslední cíle prakticky
ve‰keré efektivní psychoterapie... Skuteãnost je
taková, Ïe vût‰ina psychiatrÛ a psychologÛ...
unikla z tûchto morálních fietûzÛ a jsou schopni
svobodnû pozorovat a myslet. Pokud se má
rasa osvobodit od mrzaãícího bfiemene dobra 
a zla, musí to b˘t psychiatfii, kdo pfievezme
poãáteãní zodpovûdnost... Psychiatrie se teì
musí rozhodnout, jaká bude bezprostfiední
budoucnost lidské rasy. Nikdo jin˘ to nemÛÏe
uãinit.“18

V roce 1948 do‰lo ke globální realizaci
Reesova a Chisholmova plánu páté kolony

zformováním WFMH,
které Chisholm a Rees
pfiedsedali. Na inaugu-
raãní konferenci s ná-
zvem „Du‰evní zdraví
a svûtové obãanství“ se
psychiatfii dále vyjádfii-

li ke sv˘m skryt˘m ambicím na politickou
a spoleãenskou kontrolu. NáboÏenství bylo
identifikováno jako jeden z cílÛ „orientace na
du‰evní zdraví“: „Mûli bychom si uvûdomit, Ïe
pfiijetí hlediska du‰evního zdraví... s sebou nese
povinnost kriticky pfiezkoumat nûkterá
z církevních uãení ve svûtle souãasného po-
rozumûní tomu, co se zdá b˘t podstatné pro
zdrav˘ rozvoj osobnosti, a tomu, o ãem dnes
víme, Ïe je pro dospívající osobnost dítûte
‰kodlivé.“19

A tak, zatímco se tradiãní náboÏenství
v dozvucích dvou stra‰liv˘ch válek zab˘vala
vlastním sebekritick˘m zkoumáním, ideologie
du‰evního zdraví se chopily pfiíleÏitosti vrazit
do srdce náboÏenství kÛl je‰tû hloubûji.

„Učinili jsme užitečný útok na 
řadu profesí. Dvě nejsnadnější 
jsou přirozeně učitelská profese  
a církev. Těmi nejobtížnějšími 

jsou právo a medicína.“ 
– dr. John Rawling Rees, britský psychiatr, 

Strategické plánování pro oblast 
duševního zdraví, 1940

K A P I T O L A D V ù
P s y c h i a t r i c k ˘  ú t o k  n a  n á b o Ï e n s t v í
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Psychiatr J.R.
Rees pfii svém

projevu na
schÛzi Národní

rady pro du‰evní
hygienu Velké

Británie nastínil
„zodpovûdnost“

psychiatrie za
„pfievzetí

náboÏenství“,
ãímÏ pfiipravil

scénu pro násled-
n˘ psychiatrick˘

útok.
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❚ „V krátkosti, charakter Ježíšových halucinací,
tak jak je popisují ortodoxní evangelia, nám dovolu-
je dojít k závěru, že zakladatel křesťanského
náboženství byl postižen náboženskou paranoiou.“22

– CHARLES BINET-SANGLÉ, JEŽÍŠOVO ŠÍLENSTVÍ (LA FOLIE DE

JÉSUS) 1910

❚ „Vše, co o něm víme, tak skvěle sedí na kli-
nický obraz paranoi, že je těžko myslitelné, že by lidé
vůbec mohli zpochybňovat přesnost této diag-
nózy.“23 – AMERICKÝ PSYCHIATR WILLIAM HIRSCH, ZÁVĚRY PSY-
CHIATRA (CONCLUSIONS OF A PSYCHIATRIST), 1912

❚ „Člověk může nesouhlasit se Schweitzerem...
Ten předpokládá, že to, že Ježíš neměl myšlenky 
o zranění a pronásledování, vylučuje možnost para-
noidní psychózy. To není nezbytně pravda; někteří

K A P I T O L A D V ù
P s y c h i a t r i c k ˘  ú t o k  n a  n á b o Ï e n s t v í
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Psychiatr Harry Stack Sullivan navrhl, Ïe
by mûli psychiatfii, podobnû jako v‰ichni velcí
„náboÏen‰tí vÛdci, proroci a dokonce i JeÏí‰
Kristus“, náboÏenství zmodernizovat.20 A také
tak uãinili.

V následujícím roce se reverend Leslie Dixon
Weatherhead z metodistické církve v Anglii spo-
jil s psychiatrem Percy Backusem, aby zaloÏil
psychiatrické kliniky jako roz‰ífiení farností a ob-
hajoval elektro‰oky, léãbu hlubok˘m spánkem
(kombinaci drog a elektro‰okÛ – rovnûÏ známou
jako prodlouÏená narkóza), psychochirurgii,

uklidÀující prostfiedky a hypnózu jako doplÀky
ke kfiesÈanství.21

Plody tûchto strategií jsou v‰echny aÏ pfiíli‰
skuteãné. Morální struktura spoleãnosti byla 
a zÛstává terãem fiízeného útoku, drtí ji rozvody,
nezamûstnanost, drogy, negramotnost a epidemie
zloãinu mezi mládeÏí. V kaÏdém spoleãenském
sektoru, kter˘ byl pfietvofien v souladu se speci-
fikacemi psychiatrie, do‰lo k úpadku.

Ti, k nimÏ se rodiny po staletí obracely pro
duchovní vedení – lidé z církve –, se dostali do
spárÛ „expertÛ“ na du‰evní zdraví. 

„Ježíš Kristus by se býval 
jednoduše mohl po použití 

moderního [psychiatrického] 
léčení vrátit ke své tesařině.“61

– britský psychiatr William Sargant, 1974

William Sargant

V
psychiatrii a psychologii existuje základní
ideologické nepřátelství k náboženství a mo-
rálním standardům; jejich nepřátelský postoj

je vidět doslova v každém slovu, které o tomto před-
mětu pronesou. Nic nebylo dost svaté, aby uniklo
jejich „odbornému“ názoru, dokonce ani Ježíš Kris-
tus.

Následující podlé snahy označit zakladatele
křesťanské víry za pomatence, a tím zavrhnout celé
křesťanství jako pouhou neurózu a klam, před-
kládáme ne jako rouhání, ale jako ukázku psychi-
atrického protináboženského plánu. 

paranoici projevují velikášské představy téměř
zcela.“ 24 – PSYCHIATR WINFRED OVERHOLSER, PREZIDENT

AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ ASOCIACE, PROHLÁŠENÍ V PŘEDMLUVĚ

K PRÁCI ALBERTA SCHWEITZERA PSYCHIATRICKÉ STUDIUM JEŽÍŠE,
1948

NEGACE K¤ESËANSTVÍ
Znesvěcení svaté země
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3

Po staletí bylo spirituální poraden-
ství úlohou duchovních, kteří
používali náboženská učení pro
poskytování útěchy. 

Psychiatrie dala II. světovou válku
za vinu selhání náboženství vyřešit
nelidskost člověka, což otevřelo
brány psychiatrickým a psycholo-
gickým „řešením“.

Od roku 1952 se začaly vyučovat
hodiny psychologie ve většině
amerických seminářů a post-
graduálních teologických škol.

U některých duchovních ucha-
zečů patří do přípravy na celibát
semináře založené na psychologii,
které ve skutečnosti zvyšují sexuál-
ní touhu.

Psychiatrie ujišťovala církve, že je
schopná pomoci duchovním se
sexuálními problémy, neboť podle
jejích tvrzení jsou lidské problémy
biologickou – nikoli duchovní –
záležitostí.

Původ nedávného skandálu 
s pedofilními knězi v USA lze
přímo vystopovat k psychiatrické-
mu podvracení náboženství 
a infiltraci církve.

2

4
5
6

DŮLEŽITÁ FAKTA

Vûfiící lidé byli zrazeni „tréninkem
senzitivity“ nûmeckého psychologa

Kurta Lewina (nahofie) a dal‰ími
technikami psychologického
poradenství, které vyrostly 

z ateistick˘ch kofienÛ.
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N
eÏ psychiatrie a psychologie do-
sáhla svého vlivu, bylo duchovní
poradenství jednou z nejrespek-
tovanûj‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích spo-
leãensk˘ch ãinností náboÏensk˘ch

duchovních. Po staletí bylo úkolem církve slouÏit
duchovním potfiebám sv˘ch farníkÛ. S odvoláním
na náboÏenskou nauku pomáhala dodávat Ïivo-
tu smysl poskytováním
útûchy a síly tûm, o kte-
ré peãovala.

Slovník definuje du-
chovní jako „spojen˘
s duchovním, jeho úfia-
dem nebo povinnostmi,
pastorem nebo duchov-
ním prÛvodcem“ (z la-
tinského pastor, past˘fi 
a pascere krmit) a pora-
denství jako v˘mûnu
my‰lenek, hovofiení o vû-
cech, podávání peãlivû
uváÏen˘ch rad (pÛv.
v latinû consilium, rada,
porada a consulere, kozultovat, radit). Ve své
nejãist‰í formû znamená poradenství moudrost
a prozíravost.

Duchovní poradenství, které pfiedstavovalo
hlavní pfiekáÏku psychiatrické infiltraci církví, se
stalo cílem organizovaného útoku. Chisholm
pouÏil II. svûtovou válku jako „dÛkaz“ selhání
tradiãních náboÏenství poskytnout fie‰ení na
nelidskost ãlovûka. Náhradou za to zaãala psy-
chiatrie a psychologie roz‰ifiovat svÛj „‰piãkov˘“
druh údajnû vûdecky ovûfieného poradenství.

V 50. letech vymyslel ve Spojen˘ch státech
nûmeck˘ psycholog Kurt Lewin se sv˘mi
spoleãníky psychologick˘ koncept s názvem 
„T-groups“ (tréninkové skupiny). Pojem „Sensi-
tivity Training“ (trénink senzitivity) se vyvinul 
z „T-groups“. Byl popsán jako koncept „vyvinut˘
za úãelem studia, jak lze lidi spoleãensky a psy-
chologicky manipulovat, aby se vzdali sv˘ch

du‰í...“25

Psycholog Ed Schein,
kter˘ studoval techniky
vym˘vání mozku v Ko-
reji, pfiipustil, Ïe metody,
které církve neúmyslnû
pouÏívaly pfii ‰kolení
duchovních a poraden-
ství vûfiícím, se odvozují
od Pavlovov˘ch technik
vym˘vání mozku.26

Spisovatel Gary
Allen pozdûji popsal
úãinky tréninku senzi-
tivity na morálku: „KdyÏ
ãlovûk sly‰í ostatní, jak

se zpovídají ze sv˘ch ‰patností, má sklon pociÈo-
vat, Ïe jeho vlastní skutky nebyly nakonec aÏ zas
tak ‰patné, coÏ zpÛsobí, Ïe pfiijme niÏ‰í morální
standardy... Krátce fieãeno, trénink senzitivity pro-
dukuje ‚zmûnu‘ tím, Ïe pfieskupuje loajalitu
smûrem od rodiny, domova, církve a spolupracov-
níkÛ... Úãastníci... jsou nuceni udûlat hrozné
rozhodnutí: buì morálka, nebo morální nepo-
slu‰nost.“27

Oznamovan˘ jako nejrychleji rostoucí spole-
ãensk˘ fenomén se v‰ak rychle roz‰ífiil k ná-

„Málo duchovních je ochotno si
udělat čas na prozkoumání důkazů,

zvážení dopadu, postavit se lžím 
a informovat své lidi o tom, že 

psychologie jako věda o duševním
zdraví neobstála.“ 

– Ed Bulkley, Proč křesťané 
nemohou důvěřovat psychologii, 1993

K A P I T O L A T ¤ I
P fi e k r u c o v á n í  d u c h o v n í h o  p o r a d e n s t v í

15

KAPITOLA T¤I
Překrucování 

duchovního poradenství
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boÏensk˘m autoritám 
a církvím vãetnû ame-
rické Národní rady
církví (National Coun-
cil of Churches – NCC)
a ke Svûtové radû
církví.28

Do roku 1952 se u
83 % z více neÏ 100
zkouman˘ch americ-
k˘ch semináfiÛ a post-
graduálních teologic-
k˘ch ‰kol vyuãovaly
psychologické kurzy.
V roce 1961 pro‰lo asi
9 000 duchovních kur-
zy „klinického duchov-
ního“ poradenství zalo-
Ïen˘mi na psychologii.
V americké Akademii
pro náboÏenství a du-
‰evní zdraví (Academy
of Religion and Mental
Health) pfiev˘‰ili psy-
chiatfii v poãtu ãlenÛ
duchovní v pomûru ‰est
ku pûti.29 V Americ-
ké asociaci kfiesÈan-
sk˘ch poradcÛ (Ame-
rican Association of
Christian Counselors)
vzrostl poãet profesionálÛ na du‰evní léãení ze
700 v roce 1991 na dne‰ních 50 000.30

Ed Bulkley v knize Proã kfiesÈané nemohou
dÛvûfiovat psychologii (Why Christians Can’t Trust
Psychology) uvádí, Ïe „jen málo duchovních je
ochotno si udûlat ãas na prozkoumání dÛkazÛ,
zváÏení dopadu, postavit se lÏím a informovat
své lidi o tom, Ïe psychologie jako vûda o du-
‰evním zdraví neobstála“. Bulkley dále fiíká:
„KfiesÈanské ‰koly a semináfie naletûly na tento
neuvûfiiteln˘ podvod a nyní nad‰enû povzbuzují
kfiesÈany, aby se podrobili znalostem, metodám 
a závûrÛm svûtské psychologie.“31

Posuìte zmûnu v
popisu obsahu kurzu
pastorálního poraden-
ství jednoho prominent-
ního amerického teo-
logického semináfie:
„...tûlesná onemocnûní,
symptomy nervové a
du‰evní nouze, vyváÏe-
né a nevyváÏené osob-
nosti, závûry moderní
psychiatrie a jejich
ohodnocení v pojmech
evangelického kfiesÈan-
ství...“ Jeho osnovy pro
rok 2004 „vykládají
psychologii a teologii 
v klinické praxi“ a za-
b˘vají se psychologic-
k˘mi koncepty, jako je
„trvalá du‰evní nemoc,
neuropsychologické po-
ruchy, deprese (a) ro-
dinná dysfunkce“.

Rychlost a efektiv-
nost, s jakou do‰lo
k rozkladu duchovního
poradenství, jasnû ilus-
trovala v roce 1967 psy-
chiatrická konference ve
Velké Británii. Za

mrazivého pfiipomenutí plánu Brocka Chisholma
prohlásil reverend Canon Sydney Evans: „Co zna-
mená osobní zodpovûdnost ve svûtle závûrÛ psy-
choanal˘zy? Mají slova správn˘ a ‰patn˘ nûjakou
dal‰í pouÏitelnost ve svûtle na‰ich nov˘ch znalostí
o vzorcích nutkavého chování?... Vûfiím, Ïe jednou
z tragédií kfiesÈanství je, Ïe se celé nechalo zmást
morálkou...“32

Klinick˘ psycholog Paul Pruyser podal zprávu
o niãivém úãinku „psychologick˘ch disciplín na
vzdûlávání duchovních“. „Slovo du‰e ztratilo svÛj
v˘znam a dokonce i svou vûrohodnost...
[Duchovní] zjistí, Ïe, aÈ chce nebo ne, je také pra-

K A P I T O L A T ¤ I
P fi e k r u c o v á n í  d u c h o v n í h o  p o r a d e n s t v í
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Carl Rogers

„Můžeme se rozhodnout použít naše
rostoucí znalosti k zotročování lidí 

způsoby, o kterých se nikomu dosud
ani nesnilo, depersonalizovat je, 
ovládat prostředky tak pečlivě 
zvolenými, že si zřejmě nikdy 

neuvědomí ztrátu své osobnosti.“ 
– Carl R. Rogers, bývalý prezident 
Americké psychologické asociace.
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covníkem v pfiední linii v oblasti du‰evního léãení
nebo Ïe jej za takového budou specialisté na
du‰evní zdraví povaÏovat.“33

Dr. Thomas Szasz, emeritní profesor psychia-
trie ve své knize M˘tus psychoterapie (The Myth of
Psychotherapy) fiekl, Ïe základním cílem sepsání
této knihy bylo „...ukázat, jak bylo s úpadkem
náboÏenství a nárÛstem vûdy v osmnáctém století
léãení (hfií‰n˘ch) du‰í, coÏ byla nedílná souãást
kfiesÈansk˘ch náboÏenství, pfietvofieno na léãení
(nemocn˘ch) myslí a stalo se nedílnou souãástí
lékafiské vûdy“.34

Tradici, odkaz a praxi duchovnû zaloÏeného
duchovního poradenství postupnû nahrazovalo
humanistické psychologické poradenství a tyto 
v dne‰ní dobû jiÏ prakticky neexistují.

Způsobování morální zvrácenosti
V roce 1950 poprvé vy‰el ãasopis Duchovní psy-

chologie. V jeho redakãní radû se nacházel v˘znam-
n˘ humanistick˘ psycholog a b˘val˘ prezident
Americké psychologické asociace Carl R. Rogers.

Rogers kdysi prohlásil: „Jsme schopni pouÏít
na‰e rostoucí znalosti k zotroãování lidí zpÛsoby,
o kter˘ch se nikomu dosud ani nesnilo, deperso-

nalizovat je, ovládat prostfiedky tak peãlivû
zvolen˘mi, Ïe si zfiejmû nikdy neuvûdomí ztrátu
své osobnosti.“35

V roce 1964 provádûl Rogers jeden ze sv˘ch
experimentÛ na depersonalizaci financovan˘ 
z tfiíletého grantu od amerického Národního insti-
tutu du‰evního zdraví (National Institute of 
Mental Health – NIMH) na zhruba dvou desít-
kách náboÏensk˘ch fiádÛ, mimo jiné u Milosrd-
n˘ch sester, Sester prozfietelnosti, JezuitÛ, Fran-
ti‰kánÛ a dal‰ích katolick˘ch fiádÛ. K Rogersovi
se pfiipojil katolick˘ psycholog William Coulson,
kter˘ pozdûji pfiipustil, Ïe psychologické techni-
ky pouÏívané na církev byly zamûfieny na
„vyprovokování epidemie sexuálních prohfie‰kÛ
u duchovních a terapeutÛ“, aby se zfiekli své
praxe.36

Tato studie skonãila jiÏ po dvou letech, kdy
byl zruinován jeden z cílÛ Rogersov˘ch experi-
mentÛ, Sestry neposkvrnûného srdce panny
Marie. V roce 1993 Coulson vefiejnû odvolal
a prohlásil v Catholic Press: „V 60. letech jsme zko-
rumpovali celou fiadu náboÏensk˘ch fiádÛ na
západním pobfieÏí, kdyÏ jsme nechali jejich sestry
a mnichy hovofiit o svém souÏení... Na zaãátku

K atolický psycholog Willi-
am Coulson prohlásil
v Catholic Press, že

„studie prováděné na nábo-
ženských řádech v 60. letech
tyto řády zničily. Jedna studie
skončila již po dvou letech. V té
době byl subjekt experimentu,
řád Sestry neposkvrněného
srdce panny Marie zruinován:
Na začátku tam bylo asi 560
sester. Do roka od našich
prvních intervencí 300 z nich
žádalo Řím, aby je zbavil
přísahy. Nechtěly být pod ničí
autoritou kromě autority jejich
svrchovaného vnitřního já,“
přiznal Coulson.

Ničení víry

William Coulson
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tam bylo asi 560 sester.
Do roka od na‰ich
prvních intervencí 300
z nich Ïádalo ¤ím, aby
je zbavil pfiísahy. Ne-
chtûly b˘t pod niãí
autoritou kromû auto-
rity jejich svrchované-
ho vnitfiního já.“

Coulson také dále
uvedl: „Skuteãn˘m v˘-
sledkem sexuální v˘chovy ve stylu Rogersov˘ch
setkání [terapie Carla Rogerse] je vût‰í sexuální
zku‰enost. Humanistická psychoterapie, ten druh,
kter˘ doslova zachvátil americkou církev...,
ovládá fiadu forem vy‰inutého vzdûlávání jako
napfiíklad sexuální v˘chovu...“37 ¤ekl, Ïe jak on tak
Rogers, oba vûdûli, Ïe to, co vytvofiili, bylo
„skuteãné zlo“.

V roce 1992 byl v teologickém institutu v nû-
meckém Freiburgu uspofiádán pro mladé knûÏ-
ské kandidáty skupinov˘ dynamick˘ semináfi
(trénink senzitivity) s názvem „Orientace pro 
Ïivot v celibátu“. Dotazník obsahoval fiadu 
doplÀujících otázek t˘kajících se sexuální akti-
vity:

❚ Za pfiedpoklad pro skuteãné sexuální
potû‰ení pokládám, kdyÏ...

❚ Nejvíce vzru‰ující sexuální záÏitek, pfii
nûmÏ jsem se cítil obzvlá‰È fyzicky nebo emo-
cionálnû ‰Èastn˘, byl...

❚ V tuto chvíli jsem schopen uspokojit svou
potfiebu nûhy a erotiky v následujícím rozsahu...

❚ Své moÏnosti pro erotické vyjádfiení
odhaduji takto...

❚ První erotick˘ záÏitek, na kter˘ si
vzpomínám, byl...

❚ Tfii nejdÛleÏitûj‰í pfiání, která mám pro
budoucnost v sexuálnû erotické oblasti, jsou...38

Úãastníci byli vyzváni, aby „pohybovali pánví
dopfiedu a dozadu“ a poté v párech aby ve v˘‰ce
pánve proti sobû umístili pol‰táfi a vyvinuli vzájem-
n˘ tlak na genitálie. ·v˘carsk˘ katolick˘ t˘deník
v roce 1994 udal, Ïe spí‰e neÏ o orientaci na Ïivot

v celibátu ‰lo o „svádûní
budoucích knûÏí“ zamû-
fiené spí‰e na „vyvo-
lávání touhy po sexu“.39

Dne‰ní teologické
semináfie nabízejí kur-
zy „lidské sexuality“
pro ohodnocení a léã-
bu „sexuálních po-
ruch“ a „psychosexu-
álních poruch“.

Vezmeme-li v úvahu, Ïe podle Williama
Coulsona je v˘sledkem sexuální v˘chovy „vût‰í
sexuální zku‰enost“, pak není pochyb o zámûru
psychologÛ nebo o tom, kam tyto kurzy mífií.

Použití sexuální perverze jako zbraně
John G. Howles v knize Svûtová historie psy-

chiatrie (World History of Psychiatry) pozna-
menává: „Dokud byly psychiatrické problémy
problémy ‚du‰e‘,“ duchovní a filozofové „se jimi
mohli profesionálnû zab˘vat.“40 Pfiedefinování
lidsk˘ch problémÛ a kriminálního jednání
pomocí „lékafisk˘ch“ nebo „biologick˘ch“ ter-
mínÛ bylo polovinou úskoku pfii vsazování
duchovního léãení pevnû do domény psychia-
trie. Druhou polovinou lsti bylo jeho pouÏití pro
nalákání církví, aby své duchovní se sexuálními
problémy pfiedali do rukou „profesionální
pomoci“.

V roce 1951 zamûstnalo psychiatrické zafiízení
Institut Ïivota (Institute of Living) v americkém
Connecticutu jako svého vedoucího psychiatra
Francise J. Bracelanda, pozdûj‰ího prezidenta
Americké psychiatrické asociace. Podle ãlánku 
z ãasopisu The New Yorker z roku 2003 Braceland
vyz˘val katolické biskupy, aby odhodili svou
„tradiãní antipatii vÛãi uãením psychiatrie a aby
vyhledali lékafiskou pomoc pro duchovní v prob-
lémech“. ProtoÏe mûl Braceland mezi biskupy
velk˘ kredit, do Institutu Ïivota zaãali chodit
pacienti.41

V roce 1986 byl z obtûÏování dûtí obvinûn
knûz se známou pedofilní minulostí, kter˘ pro‰el

K A P I T O L A T ¤ I
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Psychologické techniky používané
na církev byly zaměřeny na 
„vyprovokování epidemie 

sexuálních prohřešků 
u duchovních a terapeutů...“ 

– William Coulson, psycholog, 1993
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psychiatrickou léãbou. Poslali jej do Institutu Ïi-
vota pro psychiatrickou pomoc. V jeho propou‰-
tûcí zprávû uvedl dr. Robert Swords: „Ne‰lo 
o klasick˘ pfiípad pedofilie, zde bylo zneuÏívání
sporadické a nakonec pfiestalo a mûlo hravou,
dûtskou podobu. Ne‰lo o sexuální stimulaci nebo
erotiku, nebylo sadistické ani bez v˘ãitek.“ Psy-
chiatfii doporuãili, Ïe se knûz mÛÏe vrátit na svou
faru, i kdyÏ uvedli, Ïe koneãné rozhodnutí je na
církvi.

„Pacient nás ujistil, Ïe ony impulzivní pedo-
filní epizody jsou nyní pod kontrolou a Ïe od
doby, kdy se pfied deseti lety zaãal zab˘vat psy-
choterapií a nav‰tûvo-
vat psychiatra, si za-
fiídil Ïivot konstruk-
tivnûj‰ím zpÛsobem,“
napsal dr. Swords.

V roce 1991 se
objevily dal‰í stíÏnosti
na pohlavní zneuÏí-
vání dûtí stejn˘m knû-
zem. Na základû psy-
chiatrické rady, Ïe ten-
to knûz je „nemocn˘“,
nikoli zloãinec, byl
doporuãen do jiné
psychiatrické léãebny.
Zde pacienty svlékali
a pfiipojovali na ple-
tyzmograf – zafiízení
pfiipojené na genitálie, které mûfií vzru‰ení 
– a filmovali. Knûz nakonec pfiiznal, Ïe je pe-
dofilem od 60. let. V záfií 2002 bostonská arci-
diecéze zaplatila mimosoudní vyrovnání za 86
Ïalob na dotyãného knûze ve v˘‰i 10 milionÛ
dolarÛ – vysoká cena za uposlechnutí rady psy-
chiatra.

Jak napsal novináfi Barry Werth: „To, Ïe
církev, nebo pfiesnûji biskupská politika pouÏívá
psychiatrii, kdy se knûÏí podezfielí z obtûÏování
dûtí radûji posílají k psychiatrÛm a psychologÛm,
neÏ aby se oznámili na policii, se stalo jednou
z nejvíce znepokojiv˘ch a nákladn˘ch vûcí...“42

„To, že církev, nebo přesněji 
biskupská politika používá psychiatrii,
kdy se kněží podezřelí z obtěžování

dětí raději posílají k psychiatrům 
a psychologům, než aby se udali
policii, se stalo jednou z nejvíce

znepokojivých a nákladných věcí...“

– Barry Werth, novinář, časopis 
New Yorker, 2003

Reverend Christopher Coyne v záfií 2003
oznámil, Ïe Bostonská arcidiecéze zaplatí 85 
milionÛ dolarÛ za více neÏ 500 lidí sexuálnû
zneuÏit˘ch fiímskokatolick˘mi knûzi. To, Ïe 
se církev spoléhá na rady psychiatrÛ, ji pfii‰lo
draho jak z hlediska penûz, tak ‰kody 
zpÛsobené na lidsk˘ch Ïivotech.
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Psychiatři a psychologové mají
nejhorší statistiku sexuálního
zneužívání v porovnání s ostat-
ními lékaři a trpí nejvyšší mírou
výskytu zneužívání drog a léků,
rozvodovosti a sebevražd.

Americká studie z roku 2001
ukázala, že každý dvacátý
klient zneužitý terapeutem byl
nezletilý.

10 % světových psychiatrů a
psychologů připouští sexuální
zneužívání svých pacientů.

Symptomy používané k dia-
gnostikování někoho za dušev-
ně nemocného (zoufalství, 
beznaděj, smutek, pocit viny)
nejsou důkazem nemoci.

Psychologie a psychiatrie 
nejsou vědeckými disciplínami,
neboť nejsou schopny 
poskytnout objektivní důkazy 
o existenci čehokoli, co 
diagnostikují nebo léčí.

5
4
3

1

2

DŮLEŽITÁ FAKTA

Vytvofiení pseudo„poruch“, tak jak je uvádí
psychiatrick˘ Diagnostick˘ a statistick˘

manuál du‰evních poruch (DSM) a kapitola
du‰evních poruch Mezinárodní klasifikace

nemocí (MKN), umoÏÀuje psychiatrii za
obrovsk˘ch ziskÛ oznaãovat a dopovat  

miliony lidí léky.
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K
dyby se církve podívaly podrobněji,
viděly by kromě jiného, že psychiatři
a psychologové trpí v porovnání
s ostatními zdravotnickými profesemi
nejvyšší mírou výskytu sexuálního

zneužívání a že jejich „terapie“ nebo „léčby“ jsou
přinejlepším bezcenné a přinejhorším smrtící. 

V oblasti obtěžování
a zneužívání dětí nemají
psychiatři a psychologové
soupeře. Americká studie
z roku 2001 zaměřená na
sex terapeuta s klientem
včetně dětí oznámila, že
každý dvacátý klient
pohlavně zneužitý svým
terapeutem byl nezletilý.
Ženským obětem byly 3
roky až 17 let a mužským
7 až 16 let.43 Průměrný věk
byl 7 let u dívek a 12 let u chlapců.44

V článku z 26. dubna 1999 ve washingtonském
časopise Insight bagatelizoval Richard Gardner, kli-
nický profesor dětské psychiatrie, tento zločin slovy:
„Přehnaně moralistické a trestající reakce vůči pedo-
filům... zacházejí daleko za hranici toho, co já považu-
ji za závažnost daného trestného činu.“ Navrhoval, že
pedofilie slouží účelům plození!

Přinejmenším 10 % z 650 000 světových psy-
chiatrů a psychologů připouští sexuální zneužívání
svých pacientů. Podle jedné studie může jejich počet
dosahovat až 25 % – více než 162 000.

Kanadská studie prováděná mezi psychiatry v roce
1997 ukázala, že až 10 % z nich připouští sexuální zneu-
žívání pacientů; 80 % tak činilo opakovaně. Řada z nich

podstoupila osobní poradenství nebo psychoterapii v
neúspěšné snaze se rehabilitovat.45

Psychiatři a psychologové v porovnání s ostatní-
mi lékaři trpí nejvyšší úrovní výskytu zneužívání drog
a léků, rozvodovosti a sebevražd. Ve Spojených stá-
tech je za dobu své kariéry žalováno 40 % psychiatrů
pro zanedbání péče.46

Stěží jde o „odborní-
ky“, jimž by se církve
měly podřizovat.

Diagnostický podvod
Z čeho se sestává sku-

tečná věda? Ed Bulkley v
knize Proč křesťané nemo-
hou důvěřovat psychologii
zdůrazňuje, že musí jít o
systematicky uspořádané
vědomosti o materiálním
světě, které byly shromáž-

děny procesem, skládajícím se ze čtyř kroků: 1) pozo-
rování jevu, 2) shromáždění informací, 3) vytvoření
hypotézy nebo teorie pomocí induktivního úsudku a
4) testování hypotézy pomocí opakovaného pozoro-
vání a kontrolních experimentů. Měla by být funkční a
bez výjimky správná.

Projde psychiatrie a psychologie touto zkouškou?
Odpověď zní: kategoricky ne.

Slovník definuje fikci jako „cokoli vytvořeného
nebo vymyšleného“. Každý, kdo si podrobně prohlédne
psychiatrický Diagnostický a statistický manuál duševních
poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders – DSM-IV) a kapitolu duševních poruch Mezinárod-
ní klasifikace nemocí (MKN-10) bude považovat za obtíž-
né je zařadit do nějaké jiné kategorie.

KAPITOLA âTY¤I
Zlo v pláštíku „vědy“

Přinejmenším 10 % z 650 000 
světových psychiatrů a psychologů 

připouští  zneužívání svých pacientů. 
Psychiatři a psychologové v porovnání 

s ostatními lékaři také trpí nejvyšší mírou
výskytu zneužívání drog a léků,

rozvodovosti a sebevražd. Stěží jde 
o „odborníky“, jimž by se církve 

měly podřizovat.
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K přijetí psychiatrického biologického 
modelu člověk musí „věřit v materialistický,
nikoli duchovní svět... Lékařský model tvrdí,

že neexistuje žádná duševní aktivita 
způsobená duchovním rozměrem. Veškerá
aktivita, dokonce i náboženské přesvědčení

člověka nebo víra v Boha, není ničím 
víc než výsledkem práce mozku.“ 
– Ty C. Colbert, klinický psycholog, 2001

Dr. Thomas Szasz říká: „Pokud má mít nemoc  
z vědeckého hlediska význam, musí být možné k ní
přistoupit, měřit ji nebo testovat nějakým vědeckým
způsobem, jako například pomocí krevního testu
nebo elektroencefalografu. Pokud ji takto měřit nelze
– jako je tomu u... ‚duševní nemoci‘ – pak je fráze
‚nemoc‘ přinejlepším metaforou..., a proto je ‚léčení‘
těchto ‚nemocí‘... nevědecký podnik.“47

Kanadská psycholožka Tana Dineenová říká: „Na
rozdíl od diagnóz v medicíně, které poskytují prav-
děpodobnou příčinu, odpovídající léčbu a pravděpo-
dobnou prognózu, jsou poruchy uvedené v DSM-IV
[a MKN-10] termíny získané souhlasem skupiny lidí 
– hlasováním členů výboru APA. Jinými slovy, to není
žádná objektivní věda.“48

Křesťanská spisovatelka, dříve psycholožka Lisa
Bazlerová v roce 2002 uvedla: „...Psychologii nemů-
žeme považovat... za vědeckou disciplínu... Terapeut
a psychiatr nemůže objektivně měřit a analyzovat pří-
činy a způsoby vyléčení úzkosti se statisticky proka-
zatelnou opakovatelností, jako může lékař a pacient
měřit a analyzovat příčiny a uzdravení zlomeného
kotníku.“49

Klinický psycholog Ty C. Colbert prohlašuje, že 
k přijetí psychiatrického biologického modelu člověk
musí „věřit v materialistický, nikoli duchovní svět...
Lékařský model tvrdí, že neexistuje žádná duševní
aktivita způsobená duchovním rozměrem. Veškerá
aktivita, dokonce i náboženské přesvědčení člověka
nebo víra v Boha, není ničím víc než výsledkem práce
mozku.“50

DONALD PERSSON
Persson, psycholog z Utahu,
popsal sám sebe jako „morál-
ního“ člověka, když byl v roce
1993 odsouzen k 10 letům
vězení za znásilnění 12leté
dívky. Důkazy ukazovaly na
to, že mohl od roku 1975
zneužít až 16 mladých dívek 
– některé mladší pěti let.

ANTONIO DEGUZMAN
DeGuzman, massachu-
settský dorostový psychiatr,
odsouzený ke 3-4 letům
vězení s následnou 15letou
zkušební lhůtou za 
osahávání tří mladistvých
pacientů.

CHRISTOPHER ALLISON
Allison, psychiatr z Velké

Británie, uvězněný v roce 2002
na 10 let za znásilnění a

sexuální zneužívání šesti
pacientek.

NEMORÁLNÍ PORADCI
Promíjení kriminality

Vysoký počet „profesionálů“ z oblasti duševního zdraví odsouzených
za zločiny vyvrací, že by byli jakkoli odborníky na porozumění lidské
psyché. Podrobné zkoumání více než 800 rozsudků nad psychiatry,
psychology a psychoterapeuty v letech 1998 až 2004 odhaluje, že 43 %
odsouzení bylo za podvod, krádež a zpronevěru, 32 % za sexuální
zločiny a 6 % za vraždu. Mezi tyto případy patřily:

BJARNE SKOVSAGER
Skovsager, dánský psycholog,

odsouzený v roce 2002 k 6 letům
vězení za početná a závažná 

sexuální zneužití – včetně 
análního pohlavního styku 

a nemravného odhalování tří
chlapců ve věku 7 až 11 let.

▲

▲

▲

▲



Jediným důkazem, jak říká, který z „duševní“
choroby dělá nemoc, „jsou symptomy používané
profesionály k označení někoho za duševně nemocné-
ho. Ale tyto symptomy používané k diagnostikování
někoho za duševně nemocného (zoufalství, beznaděj,
smutek, hněv, stud, pocit viny) nejsou biologickými
markery. Neexistuje důkaz, že podobné projevy 
jsou ve své podstatě tělesné. Všechny ukazují na 
trpící duši.“51

Dnes stěží najdeme nějaký životní problém, 
který nedostal diagnózu: dítě, které je neposedné 
nebo příliš zaujaté hrou, je 
„hyperaktivní“; když dítě odmítá
užívat psychotropní léky, jde o
„nesouhlas s léčbou“; člověk, který
přestává pít kávu, má „kofeinovou
abstinenci“. Když má dítě špatné
výsledky v matematice, je to „mate-
matická porucha“. Když má pro-
blém dát dohromady výmluvný
psaný text nebo má špatně uspořá-
dané odstavce, nejde podle psychia-
trických standardů o problém, 
který by měl dát do pořádku 
učitel, ale o „poruchu písemného
projevu“.

Studie z roku 1989 s názvem
„Náboženství a pocit viny u pacien-
tů s OCD“ [obsedantně kompulziv-
ní (nutkavou) poruchou – Obsessi-
ve Compulsive Disorder] obsahova-
la hypotézu, že lidé mají sklon se 
z náboženství díky jeho přísné
morálce zbláznit. Autoři docházejí k
závěru: „...Obsedantně kompulziv-

ní patologie se významně a pozitivně vztahovala ke
stupni religiozity...“52

Je naprostou ironií a arogancí, že poslední 
psychiatrický DSM-IV zahrnuje náboženství jako
novou kategorii duševní nemoci: „V.62.89“ (DSM-IV) 
popisuje „náboženské nebo duchovní problémy“.
Psychiatři nejenže Ježíše Pána nestoudně znesvětili,
nyní přidělávají označení duševní porucha nábožen-
ství obecně.

„...Psychologii nemůžeme považovat... za vědeckou 
disciplínu... Terapeut a psychiatr nemůže objektivně měřit 

a analyzovat příčiny a způsoby vyléčení úzkosti se statisticky
prokazatelnou opakovatelností jako může lékař a pacient 

měřit a analyzovat příčiny a uzdravení zlomeného kotníku.“ 
– Lisa Bazlerová, křesťanská spisovatelka, dříve psycholožka, 2002

PODVODNÁ TEORIE O MOZKU: 
V bezpočtu ilustrovaných prezentacích
v populárních časopisech byl mozek
pitván, opatřován nálepkami a analy-
zován, zatímco se na veřejnost útočilo s
nejmodernější teorií o tom, co je s ním
v nepořádku. Co ovšem jako u všech
psychiatrických teorií chybí, je vědecký
fakt. Jak vysvětluje dr. Elliot Valenstein
(nahoře): „Nemáme k dispozici žádné
testy, které by stanovily chemický stav
mozku živého člověka.“

dr. Elliot Valenstein 
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Vezměme také v úvahu, že z historického hlediska bylo
náboženství první kolébkou a zdrojem duchovní inspirace pro
rozvoj a udržení vyšších úrovní morálky. S neúprosným úto-
kem psychiatrie však dlouhou dobu respektované morální
poučky velkých náboženství začaly být pro dnešní „moderní“
svět stále více zastaralé. Podle psychiatrie a psychologie neexi-
stuje žádné dobré či špatné.

Od roku 1967 dochází k
uzurpování morálních hod-
not v rámci výchovného a
vzdělávacího systému se
zaváděním programu „ujas-
nění hodnot“. Jako součást
technik tzv. výchovy zalo-
žené na výsledcích (Outco-
me-Based Education – OBE)
vzešlo „ujasnění hodnot“ z
Německa a do amerických
škol bylo zaváděno pod růz-
nými názvy, např. trénink
senzitivity, trénink sebeúcty,
zvládání hněvu a řešení kon-
fliktů, jmenujeme-li alespoň několik. Nic z toho není o 
nic víc než mentální technika uzpůsobená k modifikaci
chování – nebo otevřeněji řečeno ke změně toho, čemu 
člověk věří.53

Podle Williama Kilpatricka, autora knihy Proč Honzík
nemůže rozeznat správné od špatného (Why Johnny Can't Tell
Right From Wrong) se důraz klade na „pocity, osobní růst a
zcela bezúsudkový přístup“. Avšak „...žádný čas se nevěnu-
je morálnímu vedení nebo formování charakteru... Nedávají
se žádné modely dobrého chování, neuvádí se žádný důvod,
proč by chlapec či dívka měli na prvním místě chtít být
dobří... Odcházejí s dojmem, že dokonce i základní hodnoty
jsou předmětem sporu.“ Varuje: „...Začíná být jasné, proč
jsou jejich [studijní] výsledky nízké a proč je morálka na str-
mém úpadku.“54

Beverly Eakmanová, pedagožka a autorka knihy Klono-
vání americké mysli: Vymazávání morálky pomocí vzdělávání
(Cloning of the American Mind: Eradicating Morals Through
Education) popisuje vliv psychiatrie a psychologie na školy:
„Jejich jasným a stanoveným plánem je hodit přes palubu
systematické, akademické a na znalostech založené školní
osnovy ve prospěch psychologizované stravy, která staví
systém emocí a mínění nad každou... racionální nebo komu-
nikativní funkci... Informace, které se mladí naučili, byly ve
skutečnosti škodlivé.“55

Spolkové ministerstvo zdravotnictví v německém
Mainzu vydalo brožuru s názvem „Mluvme spolu o sexu“,
v níž se mladý člověk ptá: „Jak dlouho by spolu dva lidé
měli být, než začnou s intimnostmi?“ Odpověď zní: „Neexi-
stuje na to žádné pravidlo, nic, co bys musel. Dělej, co chceš
a kdy chceš. Tvoje emoce (pocity) jsou to, co je důležité.“

Další příklad škodli-
vého podsouvání literatury
dětem uvádí zpráva z roku
1993 s názvem „Perversion
statt Aufklärung“ (Perverz-
nosti místo vysvětlení),
která odhaluje, jak se utráce-
ly miliony marek z peněz
daňových poplatníků v
jistém centru, které poskyto-
valo učitelům pornografické
a sexuálně dráždivé materi-
ály pro hodiny sexuální
výchovy. Učební materiál
pro studenty starší 12 let
vyžadoval, aby si vytáhli

kartu, která určila téma pro otevřenou skupinovou debatu.
Mezi tato témata patřilo: „Viděli jste už někdy pornografic-
ký film?“ (Na výběr je několik odpovědí od „považuji to za
stupidní“ až po „vzrušilo mě to“.) A „Jak je pro vás v životě
důležitá sexualita?“ 56

Podobně útočné dotazníky, testy a „screening na dušev-
ní zdraví“ se provádějí ve školách po celých Spojených stá-
tech i v dalších zemích.

Dopování dětí psychiatrickými léky
Tam, kde dříve poslat dítě do školy znamena-

lo pro rodiče garanci systematického, výchovného a efektiv-
ního vzdělávání, jsou dnešní rodiče znepokojeni nejenom
úpadkem morálních standardů, ale i prudkým nárůstem
užívání a zneužívání drog a léků.

Jedno stimulans předepisované na ADHD je silnější než
kokain. Americký úřad pro boj s narkotiky (Drug Enformce-
ment Administration – DEA) udává, že jeho užívání může
vést k závislosti a „psychotickým epizodám, násilnickému
chování a bizarním projevům chování“. Při vysazení tohoto a
podobných léků na bázi amfetaminu je hlavní komplikací
sebevražda.

Dalším milionům dětí se předepisují antidepresiva typu
selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (Selec-
tive Serotonin Reuptake Inhibitor – SSRI). V roce 2003

„Jejich jasným a stanoveným plánem je 
hodit přes palubu systematické, akademické 
a na znalostech založené školní osnovy ve
prospěch psychologizované stravy, která 

staví systém emocí a mínění nad každou...
racionální nebo komunikativní funkci...

Informace, které se mladí naučili, 
byly ve skutečnosti škodlivé.“ 

— Beverly Eakmanová, pedagožka a autorka 
knihy Klonování americké mysli: Vymazávání 

morálky pomocí vzdělávání, 1998

·KODLIVÁ LÉâBA
Ohrožování 

dětí léky
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varoval britský úřad pro kontrolu léčiv lékaře, aby nepředepi-
sovali tato antidepresiva pacientům mladším 18 let kvůli 
riziku sebevraždy. V roce 2004 vydal americký úřad pro 
kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration –
FDA) podobné varování jako australské, kanadské a 
evropské úřady.

Psychiatři prosazují tyto nebezpečné léky ve školách i
přesto, že vědí, že řada dětských problémů, které se jeví
jako symptomy „ADHD“, jsou ve skutečnosti alergickými
reakcemi. Vysoký obsah olova z okolního prostředí může děti
vystavit riziku selhání ve škole a delikventního (špatného)
nebo vzpurného chování, vysoký obsah rtuti v těle může způ-
sobit rozrušení, pesticidy mohou způsobit nervozitu, špatné
soustředění, přecitlivělost, potíže s pamětí a deprese. Mnohem
častěji děti jednoduše potřebují doučování a naučit se jak efek-
tivně studovat.

U lidí, kteří trpí duševními obtížemi, je řešením zajistit, že
tento stav nezpůsobuje žádný skrytý tělesný stav. Charles B.
Inlander napsal v publikaci Medicína před soudem (Medicine on
Trial), že „lidé trpící skutečnými či domnělými psychiatrickými
či behaviorálními poruchami byli v neuvěřitelně vysoké míře
špatně diagnostikováni a poškozeni... Řada z nich netrpí žád-
nými psychiatrickými problémy, ale vykazuje tělesné 
příznaky, které mohou napodobovat duševní stavy, a tak
dochází k chybným diagnózám, jsou jim předepisovány léky,
jsou umisťováni do léčeben a jsou dovedeni do stavu, ze
kterého se už možná nikdy nevrátí...“57

Podle Příručky hodnotící lékařské obory vypracované
kalifornským Úřadem péče o duševní zdraví (1991), „mají
odborníci na duševní nemoci, pracující v rámci systému péče o
duševní zdraví, profesní a zákonnou povinnost u pacientů roz-
poznat přítomnost tělesného onemocnění... Tělesná onemocně-
ní mohou zapříčinit duševní poruchu [nebo] mohou duševní
poruchu zhoršit...“.58

Zařízení pro duševní zdraví musí být zákonem přinuce-
na, aby měla k dispozici úplnou sadu diagnostického vybave-
ní a zaměstnat nepsychiatrické lékaře. To by samo o sobě
mohlo prostřednictvím nalezení nediagnostikovaného tělesné-
ho stavu předejít více než 40 % počtu přijetí pacientů na
psychiatrii.

Společnost kdysi chápala, že „zpověď je dobrá pro duši“.
Dnes, kdy psychiatrická propaganda vymazala duši a zdiskre-
ditovala „dobré“ a „špatné“, se společnosti říká, že „zpověď
sníží vaši sebeúctu, což, mimochodem, není nic víc než událost
biochemické povahy, která se lépe kontroluje pomocí léků“.

Není se pak proč divit, že při zdiskreditovaném pojistném
ventilu zpovědi a svátosti náboženství dnes řada dětí a dospě-
lých vede duchovně omezené životy a je zatížena vinou bez
možnosti úlevy, nejistotou a nemá naději do budoucna.

Násilím krmené falešné představy psychiatrů,
že lidé nejsou více než zvířata, zvýšily 
u mladistvých radikálně počet sebevražd,
trestných činů, případů zneužívání drog 
a počet nežádoucích otěhotnění.
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Psychiatrie a psychologie neustále
prosazovaly, že lidé by měli být
zachráněni z okovů náboženské
výchovy a morálních omezení.

Křesťanství a většina světových
náboženství zde byla po tisíce let a
úspěšně působily i bez použití psy-
chologie, která do 19. století vůbec 
neexistovala.

Studie ukazují pozitivní morální 
a emocionální výsledky u lidí 
s náboženskou vírou a že ke 
zneužívání drog dochází ve vyšší
míře u těch, kteří nemají o
náboženství žádný zájem.

Když církve a věřící převezmou 
zpět kontrolu nad svým nábožen-
stvím z rukou psychiatrie a psy-
chologie, dosáhnou návratu morál-
ně a duchovně silné společnosti.

DŮLEŽITÁ FAKTA

4

3

1
2
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B
rock Chisholm, spoluzakladatel Svûtové
federace pro du‰evní zdraví, kdysi fiekl
psychiatrÛm: „Je znaãnû pravdûpodob-
né, Ïe bez rozsáhlé pomoci psychologÛ
a psychiatrÛ lidstvo dlouho nepfieÏije

zmûny, k nimÏ dochází.“ Hrozil, Ïe rasa nebude
zachránûna, dokud se neosvobodí od svého
„zmateného a naru‰eného emocionálního a du‰ev-
ního fungování“, a naléhal na psychology a psy-
chiatry, aby se stali vÛdci pfii „plánovaném v˘voji
nového druhu ãlovûka...“.59

Psychiatrie a psychologie také neustále vytru-
bovaly v˘zvu, Ïe lidé
by se mûli zachránit
z okovÛ náboÏenské
v˘chovy a morálních
omezení. V dÛsledku
toho do‰lo k závaÏné-
mu sníÏení ‰ancí na
pfieÏití. Spí‰e neÏ lep‰í
svût vytvofiily válku
a konflikt, miliony lidí
jsou dnes zotroãeny
nervy po‰kozujícími léky a barbarsk˘mi léãebn˘-
mi postupy, dal‰í miliony jsou negramotné a, co je
nejdÛleÏitûj‰í, do‰lo k podrobení a spoutání nábo-
Ïenství.

Lisa Bazlerová, dfiíve psycholoÏka, autorka
knihy Psychologie odhalena z roku 2002 uvádí: „Ne-
zapomeÀte na to, Ïe psychologie do 19. století vÛ-
bec neexistovala. Jak se asi kfiesÈanÛm Ïilo osmnáct
set let bez psychologie? Îilo se jim prostû dobfie.
Víme o tom, jak Ïít co nejlépe kfiesÈansk˘ Ïivot, více
neÏ Pavel, Jan nebo Petr? Oãividnû ne, ale kfies-
Èan‰tí terapeuti si myslí, Ïe vûdí... KfiesÈan‰tí te-

rapeuti káÏí fale‰né evangelium, které odporuje
Písmu svatému, a souhlasí s názory lidí, ktefií ne-
návidí náboÏenství a vylouãili Boha  ze v‰ech
sv˘ch teorií o lidském chování.“60

PrÛzkum Kolumbijské univerzity z listopadu
2001 zjistil, Ïe u dospûl˘ch, ktefií nikdy nenav‰tû-
vovali náboÏenské sluÏby, byla pûtkrát vy‰‰í prav-
dûpodobnost, Ïe budou uÏívat pouliãní drogy, 
a sedmkrát vy‰‰í pravdûpodobnost, Ïe budou ne-
vázanû pít, neÏ u lidí, ktefií je nav‰tûvují kaÏd˘ t˘-
den. U mladistv˘ch, ktefií náboÏenství povaÏovali
za nedÛleÏité, byla témûfi trojnásobná pravdûpo-

dobnost, Ïe budou ne-
vázanû pít, a témûfi ãtyfi-
násobná pravdûpodob-
nost koufiení marihua-
ny a sedminásobná
pravdûpodobnost uÏí-
vání jin˘ch pouliãních
drog. Dal‰í studie také
ukazují prospû‰né úãin-
ky náboÏenství na du-
‰evní a tûlesné zdraví

a na délku Ïivota.
Je potfiebné, aby si v‰ichni, kter˘m záleÏí na

zachování náboÏenské svobody, zjistili fakta a tuto
zradu skonãili. Nûco s tûmito morálnû a intelektuál-
nû chatrn˘mi profesemi – psychiatrií a psychologií –
lze udûlat a musí se udûlat. Je ãas zbavit spoleãnost
jejich ‰kodlivého vlivu na církve a ‰koly. Je ãas, aby
zodpovûdní duchovní a vûfiící pfievzali zpût opratû 
z rukou psychiatrie a psychologie a zvrátili souãasné
niãivé spoleãenské trendy. Pouze tak mÛÏeme
vytvofiit spravedlivou, slu‰nou a duchovnû silnou
spoleãnost, na kterou budeme moci b˘t v‰ichni hrdí.

KAPITOLA PùT
Navrácení duše lidstvu

K A P I T O L A P ù T
N a v r á c e n í  d u ‰ e  l i d s t v u  

27

„Nezapomeňte na to, že psychologie do
19. století vůbec neexistovala. Jak se asi

křesťanům žilo osmnáct set let bez 
psychologie? Žilo se jim prostě dobře.“

– Lisa Bazlerová, Psychologie odhalena: 
Odhalení vítězství života (Psychology Debunked:

Revealing The Overcoming Life), 2002
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DOPORUâENÍ
Doporučení

D O P O R U â E N Í

28

NáboÏenství se v˘znamnou mûrou nepatfiiãnû spoléhá na „odbornost“ psychiatrie 
a psychologie ve vûci diagnózy a zvládání emocionálnû rozru‰en˘ch lidí. Lidem v zoufalé
situaci se pfiedev‰ím musí poskytnout odpovídající a úãinná lékafiská péãe. Pozornost
lékafie – nikoli psychiatra. Dobrá v˘Ïiva; zdravé a bezpeãné prostfiedí; ãinnost, která pod-
poruje sebejistotu a úãinné vzdûlávání pro ãlovûka s problémy udûlá více neÏ dopování
prá‰ky, ‰oky nebo dal‰í psychiatrická zvûrstva.

AÈ uÏ jste duchovní nebo vûfiící, trvejte pouze na podloÏeném a morálním pfiístupu 
k fie‰ení Ïivotních problémÛ. Skuteãné náboÏenské poradenství mÛÏe poskytnout funkãní
duchovní hodnoty, s jejichÏ pomocí mÛÏe ãlovûk posuzovat své vlastní chování 
a podniknout úãinné kroky ke znovuzískání osobní zodpovûdnosti u sebe a ostatních.

Církve by mûly zbavit své ‰koly ateistick˘ch psychologick˘ch a psychiatrick˘ch osnov,
takÏe dûti uÏ nebudou ovlivÀovány jejich humanistick˘m bezboÏn˘m pfiístupem k Ïivotu.

Církve by mûly vymûnit psychiatrické a psychologické programy ve sv˘ch nemocnicích 
a dal‰ích zafiízeních za lékafisky uznávané programy a uzdravení za pomoci víry.

Církve v‰ech vyznání by mûly spolupracovat na poskytování humánních a funkãních
sociálních sluÏeb spoleãnosti jako je napfiíklad rehabilitace drogovû závisl˘ch, pomoc
star˘m lidem, vzdûlávací programy a náboÏenské programy. Mûly by odmítnout 
psychiatrické a psychologické ateistické lÏi, které vytváfiejí konflikty mezi náboÏenstvími. 

Pokud je vûfiící napaden, nucenû léãen nebo po‰kozen psychiatrem, psychologem ãi jin˘m
pracovníkem z oblasti du‰evního léãení, podpofite jej pfii podání trestního oznámení ve
vûci jakéhokoli trestného ãinu nebo zneuÏití a oznámení této vûci také nejbliÏ‰í poboãce
CCHR, která mu mÛÏe pomoci.

1

2
3
4
5
6
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ThDr. Bob Simonds
pfiedseda Národní asociace evangelíkÛ,
JiÏní Kalifornie
„Jsme CCHR hluboce vdûãni nejen za vedení
boje za zastavení zloãinného psychiatrického
zneuÏívání ‰kolákÛ, ale také za to, Ïe slouÏí
jako katalyzátor v‰ech náboÏensk˘ch,
rodiãovsk˘ch a lékafisk˘ch organizací a
skupin pfii boji proti tomuto zneuÏívání. Bez
pÛsobivého v˘zkumu a kreditu CCHR by
tyto skupiny nemohly zdaleka b˘t tak 
efektivní.“

Ctihodn˘ Raymond N. Haynes
pfiedstavitel státu Kalifornie
„CCHR je proslulá svou dlouhodobou prací
zamûfienou na ochranu pfied nepatfiiãn˘m
nálepkováním a drogováním dûtí... Pfiispûní,
která Mezinárodní obãanská komise za 

lidská práva uãinila na místní, národní 
a mezinárodní úrovni ve prospûch záleÏitostí
z oblasti du‰evního zdraví, jsou neocenitelná
a odráÏejí organizaci oddanou nejvy‰‰ím
ideálÛm o sluÏbách v oblasti du‰evního
zdraví.“

Beverly Eakmanová 
spoluzakladatelka Asociace národního
vzdûlávaní Spojen˘ch státÛ a autorka 
bestseleru Klonování americké mysli
(Cloning of the American Mind)
„Podle m˘ch zku‰eností CCHR... neochvûjnû
trvá na ústavním právu ãlovûka na svobodu
svûdomí. Neúnavnû pracuje na ochranû
práva v‰ech rodiãÛ fiídit v˘chovu a
vzdûlávání sv˘ch dûtí. Vzdávám CCHR
poctu za její neuvûfiitelnou v˘drÏ.“

OBâANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
Obãanská komise za lidská práva vy‰etfiuje a odhaluje psychiatrická poru‰ování lid-

sk˘ch práv. Bok po boku spolupracuje s podobnû sm˘‰lejícími skupinami a jednotlivci,

ktefií sdílí spoleãn˘ cíl: oãi‰tûní oblasti du‰evního zdraví. A bude v tom pokraãovat,

dokud nebudou zastaveny v‰echny zneuÏívající a donucovací praktiky psychiatrie 

a v‰em lidem nebudou navrácena jejich lidská práva a dÛstojnost.

Dal‰í informace u:
CCHR International (Mezinárodní obãanská komise za lidská práva)

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA

Telefon: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org

Nebo kontaktujte nejbliÏ‰í poboãku CCHR.

UZNÁNÍ CCHR
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bãanská komise za lidská práva
(CCHR) byla zaloÏena v roce 1969
Scientologickou církví za úãelem
vy‰etfiování a odhalování poru‰ování
lidsk˘ch práv psychiatrií a za úãelem

oãi‰tûní oblasti du‰evního léãení. Dnes
má více neÏ 130 poboãek v 31 zemích. Její v˘bor se
skládá z poradcÛ, ktefií se naz˘vají zmocnûnci, mezi
nûÏ patfií lékafii, právníci, pedagogové, umûlci, pod-
nikatelé a obhájci obãansk˘ch a lidsk˘ch práv.

I kdyÏ CCHR neposkytuje lékafiské ani právní
poradenství, úzce spolupracuje s lékafii a podporuje
uplatÀování medicíny. Klíãovou vûcí, na kterou se
zamûfiuje, je psychiatrické podvodné pouÏívání sub-
jektivních „diagnóz“ postrádajících náleÏité vûdec-
ké nebo lékafiské opodstatnûní. Psychiatrie na zá-
kladû tûchto lÏiv˘ch diagnóz obhajuje a pfiedepisuje
Ïivot po‰kozující léãebné postupy, mezi nimi pouÏí-
vání psychotropních lékÛ, které zakr˘vají skryté
potíÏe pacienta a brání mu v jeho uzdravení.

Její práce je v souladu s V‰eobecnou deklarací

lidsk˘ch práv OSN, zejména následujícími ustano-
veními, která psychiatfii dennû poru‰ují:

âlánek 3: „KaÏd˘ má právo na Ïivot, svobodu
a osobní bezpeãnost.“

âlánek 5: „Nikdo nesmí b˘t muãen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo poniÏující-
mu zacházení nebo trestu.“

âlánek 7: „V‰ichni jsou si pfied zákonem rovni
a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez
jakéhokoli rozdílu.“

Skrze lÏivé diagnózy psychiatrÛ, stigmatizující
oznaãení, zákony umoÏÀující snadné omezení ãi
zbavení osobní svobody, brutální odosobÀující
„léãbu“ jsou po‰kozovány tisíce lidí a jsou jim
odpírána jejich nezcizitelná lidská práva.

CCHR se zaslouÏila o stovky reforem tím, Ïe
vypovídala pfii legislativních jednáních a provádûla
vefiejná sly‰ení o psychiatrickém zneuÏívání, jakoÏ 
i spoluprací s médii, s orgány ãinn˘mi v trestním
fiízení a vefiejn˘mi ãiniteli po celém svûtû.

M E Z I N Á R O D N Í
o b ã a n s k á  k o m i s e  z a  l i d s k á  p r á v a
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Mezinárodní občanská 
komise za lidská práva

O
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Kanceláfie CCHR
CCHR âeská republika
Obãanská komise za 
lidská práva 
Václavské námûstí 17 
110 00 Praha 1, âeská republika
Tel./Fax: 420-224-009-156 
E-mail: lidskaprava@cchr.cz 

CCHR Australia
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Phone: 612-9211-4787 
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR Austria
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für Men-
schenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Phone: 43-1-877-02-23 
E-mail: info@cchr.at 

CCHR Belgium
Citizens Commission on 
Human Rights
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgium 
Phone: 324-777-12494 

CCHR Canada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Phone: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Denmark 
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes Men-
neskerettighedskommission—
MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønsøj, Denmark 
Phone: 45 39 62 9039 
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

CCHR Finland 
Citizens Commission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCHR France 
Citizens Commission on 
Human Rights France 
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Phone: 33 1 40 01 0970 
Fax: 33 1 40 01 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

CCHR Germany 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschen-
rechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Phone: 49 89 273 0354 
Fax: 49 89 28 98 6704 
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Greece
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Holland
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Phone/Fax: 3120-4942510 
E-mail: info@ncrm.nl 

CCHR Hungary
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Phone: 36 1 342 6355 
Fax: 36 1 344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

CCHR Israel
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Phone: 972 3 5660699 
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCHR Italy
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com 

CCHR Japan 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Phone/Fax: 81 3 3576 1741

CCHR Lausanne, 
Switzerland
Citizens Commission 
on Human Rights Lausanne 
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH) 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Phone: 41 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCHR Mexico
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCHR Monterrey, Mexico 
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey, Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Phone: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCHR New Zealand
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Phone/Fax: 649 580 0060 
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCHR Norway
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail: mmknorge@online.no 

CCHR Russia
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Phone: 7095 518 1100 

CCHR South Africa
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Phone: 27 11 622 2908 

CCHR Spain 
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

CCHR Sweden 
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga Rät-
tigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Phone/Fax: 46 8 83 8518 
E-mail: info.kmr@telia.com

CCHR Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

CCHR Ticino, 
Switzerland
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

CCHR United Kingdom
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Phone: 44 1342 31 3926 
Fax: 44 1342 32 5559 
E-mail: humanrights@cchruk.org

CCHR Zurich, 
Switzerland
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Phone: 41 1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch 
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