18905-CZE-Terrorism-Bklt.qxd

23.10.2004

19:33

Stránka 1

CHAOSyrábûn˘
O
A TER
R
Psychiatrií
OBSAH
Úvod:
Výroba vrahů ......................................2
Kapitola jedna:
„Doktoři“ smrti ....................................5
Kapitola dvě:
Psychiatři tleskají šílencům ................15
Kapitola tři:
Ideologie plodí rasovou nenávist ......19
Kapitola čtyři:
Zacíleno na oběti ..............................23
Kapitola pět:
Cesta k nápravě ................................27
Doporučení ......................................28
Mezinárodní občanská
komise za lidská práva ......................29

®

18905-CZE-Terrorism-Bklt.qxd

23.10.2004

19:33

Stránka 2

ÚVOD
Výroba vrahů
a teroristické útoky na budovy Svû- je vytváﬁen, nejde o lidskou pﬁirozenost. Sebetového obchodního centra v New vraÏední atentátníci se vyrábí, nerodí se. KoYorku a budovu Pentagonu ve neckoncÛ, terorizmus je produktem ‰ílencÛ usiWashingtonu, D.C. z 11. záﬁí 2001 lujících o destrukci a tito ‰ílenci jsou typicky
nikdo nezapomene: letadla vy- produktem psychiatrick˘ch nebo psychologicbuchující v plamenech po nárazu do budovy, lidé k˘ch technik zamûﬁen˘ch na ovládání mysli
vyskakující z hoﬁících trosek do náruãe jisté a chování. SebevraÏední útoãníci nejsou raciosmrti, rozsáhlé ãásti
nální – jsou to slabí
dolního Manhattanu
a poddajní jedinci, kteﬁí
obracející se v prach,
byli psychologicky nahasiãi spûchající k hrouindoktrinováni, aby ne„Terorizmus je vytvářen, není
tícím se budovám, kteﬁí
lítostnû vraÏdili nevinvrozený. Sebevražední atentátníci
se sami stávají obûÈmi.
né lidi, bez zájmu
Omráãen˘ svût sledose vyrábějí, nerodí se. Koneckonců, o svoji vlastní hodnotu.
val filmov˘ záznam
Jsou to vyrobení vrazi.
terorizmus je produktem šílenců
události znovu a znovu
Souãástí takového
a pokou‰el se nûjak poprocesu je pouÏití psyusilujících o destrukci. A tito šílenci
chopit kriminální mysl,
chotropních psychiatjsou typicky produktem
která mohla vymyslet
rick˘ch lékÛ. Podívejme
takov˘ plán, natoÏ jej
se na pÛvod slova
psychiatrických nebo psychovykonat.
„asasín“ (v angliãtinû
logických technik zaměřených na
Neuvûﬁitelnû násildnes „úkladn˘ vrah“
né skutky jako tento nás
nebo „atentátník“). V roovládání mysli a chování.“
v‰echny ‰okují. Jak˘
ce 1090 zaloÏil Hasan
– Jan Eastgateová
druh lidí mohl b˘t tak
ibn al-Sabbah v horské
chladnokrevn˘ a depevnosti blízko Kaspicstruktivní – a ochotn˘ se
kého moﬁe teroristickou
pﬁitom vzdát vlastního
skupinu s názvem ﬁád
Ïivota? Jak˘ druh mysli metodicky naplánuje a vy- Ismaili. Pﬁi v˘cviku ãlenÛ ﬁádu na zabijáky byli tito
koná masovou vraÏdu – za naprostého pohrdání nejprve zdrogováni do bezvûdomí a pak pﬁeneseni
ãlovûkem? Pﬁesto nûkteﬁí „experti“ tvrdí, Ïe dne‰ní do nádhern˘ch zahrad pln˘ch luxusu a Ïen. Byli
obchodníci s terorem nejsou o nic iracionálnûj‰í neÏ probuzeni, aby si uÏívali „radosti“, a pak opût
vy ãi já – Ïe v sobû v‰ichni neseme „démony“.
nadrogováni a vrátili se k „velkému pánovi“, kter˘
Dejme si pozor na tyto experty, protoÏe dohlíÏel na jejich v˘cvik. Ten je uji‰Èoval, Ïe se od
jejich tvrzení jsou donebevolající lÏi. Terorizmus nûj ani na chvíli nevzdálili, ale Ïe pouze okusili
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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 psychiatricko-psychologického vlivu naprosto nepřijatelným trendem, který
by politici, úřady, nevládní organizace a angažovaní občané neměli 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 povedou k zajištění lidských práv tak, jak je definují mezinárodní dokumenty, jejichž je ČR signatářem. Zejména Všeobecná deklarace
lidských práv a Mezinárodní úmluva o občanských a politických
Občanská komise za lidská práva ČR
právech.

chuÈ ráje, kter˘ na nû ãeká, kdyÏ úspû‰nû dokonãí
zabijáck˘ úkol.1 KvÛli pouÏívání velk˘ch dávek
ha‰i‰e pro dosaÏení intoxikace zaãali b˘t zabijáci
známi jako „hashashinové“ (z arabského „uÏívající
ha‰i‰“) a pozdûji jako „asasínové“.2
Japon‰tí „kamikadze“, kteﬁí v prÛbûhu II.
svûtové války napadali pﬁi sebevraÏedn˘ch
útocích spojenecké lodû, pouÏívali amfetaminy
pro pﬁekonání pﬁirozené touhy po pﬁeÏití.3 Mezi
vedlej‰í úãinky amfetaminÛ patﬁí psychóza,
eufórie a bojovnost.4
Beverly Eakmanová, spisovatelka a pedagoÏka, ﬁíká: „Skutky nev˘slovného teroru,
muãení a masového vraÏdûní nejsou tolik dílem
jedincÛ, kteﬁí se zbláznili, jako spí‰e jedincÛ,
kteﬁí pﬁi‰li o své svûdomí. Odporné sebevraÏedné útoky na Svûtové obchodní centrum a Pentagon vedou k Usámovi bin Ládinovi a... bin LádinÛv vrchní mentor je b˘val˘ psychiatr... Nebylo
by to poprvé, kdy psychiatﬁi slouÏili jako
manipulátoﬁi v pozadí charismatick˘ch, ale
v podstatû slab˘ch a chybujících lidí – systematicky pﬁikrmovali jejich zá‰È a stimulovali jejich
ego –, aÏ se nakonec i ten nejbarbar‰tûj‰í skutek
mohl ve jménu nûjakého zvráceného dÛvodu
jevit jako chvályhodn˘ a racionální.“
Od Hitlerova „koneãného ﬁe‰ení“ v Nûmecku
pﬁed 70 lety pﬁes neuvûﬁitelné „etnické ãistky“
v Bosnû a Kosovu v 90. letech aÏ k dne‰ním
sebevraÏedn˘m útoãníkÛm svût obrovsky trpí
v rukách naprogramovan˘ch atentátníkÛ a vyhlazovacích maniakÛ.
Tato publikace odkr˘vá klíãové hráãe v alarmujícím a explozivním nárÛstu dne‰ního terorizmu – psychiatry a psychology. Veﬁejné odhalení

tohoto destruktivního pÛvodce v pozadí terorizmu dává k dispozici znalosti a ﬁe‰ení v otázce
jinak nepochopitelného a niãivého jevu.

S úctou

Jan Eastgateová, prezidentka
Citizens Commission on
Human Rights International
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Zatímco se média ohledně 11. září
soustředila na Usámu bin Ládina,
velmi málo lidí vědělo o roli, kterou
hraje egyptský psychiatr Ajman
al-Zawahírí, pravá ruka Usámy bin
Ládina.
Vlakové bombové útoky ve španělském Madridu z 11. března 2004
byly podle některých zpráv
zorganizovány marockým
psychiatrem Abu Hafízem.
Psychiatrické léky se v Iráku
a dalších zemích používaly pro
vymývání mozků mladých mužů,
z nichž se tak vytvářeli
sebevražední útočníci.
Teroristé se také vytvářejí pomocí
psychologických metod, které ničí
nezávislost, morální úsudek
a osobní zodpovědnost.
Ti, kteří používají ovládání myšlení,
kombinují bolest, psychiatrické léky
a hypnózu, aby z lidí – včetně dětí
– udělali nelítostné vraždící stroje.

Ve ‰piãce ranního spûchu v úter˘ 11. bﬁezna 2004 do‰lo
ve vlacích ve tﬁech ru‰n˘ch stanicích ‰panûlského
Madridu k 10 explozím. Tento tragick˘ a smrtonosn˘
teroristick˘ útok mûl, podobnû jako útoky z 11. záﬁí
a dal‰í, spoleãn˘ znak – úãast ãlenÛ psychiatrické profese
napojen˘ch na vnitﬁní kruhy Al-Kajdy.
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KAPITOLA JEDNA
„Doktoři“ smrti
atímco se média ohlednû 11. záﬁí Hafíza, vytvoﬁil plán, kter˘ zamûstnal minimálnû
soustﬁedila na Usámu bin Ládina, jeho ‰est lidí pﬁi rozmístûní bomb nastaven˘ch na
afgánskou teroristickou skupinu Al- souãasnou detonaci – taktika zamûﬁená na zesílení
Kajda a 19 únoscÛ letadel napojen˘ch násilí s cílem vût‰ího psychologického úãinku.7
na Al-Kajdu, velmi málo lidí vûdûlo
Peãliv˘ plán zaãal nejménû o 10 mûsícÛ dﬁíve,
o roli, kterou hraje egyptsk˘ psychiatr Ajman kdy Abu Hafíza shromáÏdil skupinu agentÛ Alal-Zawahírí.
Kajdy ze Saudské Arábie a pﬁivedl je do Fallujahu
Vincent Cannistraro, b˘val˘ vysoce postaven˘ v Iráku. V následujících mûsících se Abu Hafíza
protiteroristick˘ dÛstojník CIA, staví Ajmana al- vydávající za uãitele z náboÏenské ‰koly pohyboval
Zawahírího do stﬁedu
po Iráku a shromaÏìodûní: „Zawahírí je tím
val zpravodajské informuÏem – je to velící
mace – pro dr. Ajmana
dÛstojník... ãíslo jedna
al-Zawahírího.
Bývalý psychiatr
po pravé ruce Usámy...
Madridské útoky
Ajman al-Zawahírí „je tím
Vûﬁí, Ïe násilí oãi‰Èuje...
byly zatím poslední ve
Zabíjí nevinné lidi.“5
smrtonosné kariéﬁe temužem – je to velící důstojník...,
roristy, která trvá od
Muntasir el-Zajat,
číslo jedna po pravé ruce
poloviny 90. let, kdy
egyptsk˘ právník, kteAbu Hafíza vstoupil
r˘ s Ajmanem al-ZaUsámy [bin Ládina]... Věří,
do stﬁedu Al-Kajdy.
wahírím strávil tﬁi roky
že násilí očišťuje...“
za mﬁíÏemi, ﬁíkal tomuto zabijáckému teVytváření teroristů
– Vincent Cannistraro, bývalý
roristovi „bin LádinÛv
s vymytými mozky
protiteroristický důstojník, CIA
mozek“.6
V bﬁeznu 2004
Útoky z 11. záﬁí
odhalily lond˘nské nonebyly prvním ani
viny The Times, Ïe Alposledním pﬁípadem spolupráce dr. Ajmana al- Kajda droguje mladé Iráãany a s cílem vytvoﬁení
Zawahírího a Al-Kajdy.
sebevraÏedn˘ch útoãníkÛ jim vym˘vá mozky.
Tento proces pouÏívá bolest a drogy v kombinaci
Madridská tragédie
s hypnózou.
Ve ‰piãce ranního spûchu v úter˘ 11. bﬁezna
Podle plukovníka Karima Sultana, policej2004 do‰lo ve vlacích ve tﬁech ru‰n˘ch stanicích ního ﬁeditele v irácké Karbale „jim vym˘t mozek
‰panûlského Madridu k 10 explozím, které za trvá dlouho. Zkazí je penûzi a pak jim zaãnou
sebou zanechaly 191 mrtv˘ch a 1 900 zranûn˘ch.
dávat drogy, dokud nejsou napÛl v bezÚdajn˘ organizátor, marock˘ psychiatr Abu vûdomí.“8
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Keňa: Bombový útok na velvyslanectví USA, 1998

Karbala, Irák: teroristický útok, 2004

Bejrút: Bombový útok na kasárna námořní pěchoty USA, 1983

V¯ROBA TERORU:
Mezi metody
pouÏívané lidmi, kteﬁí
formují teroristické
jednotky, patﬁí
pouÏívání drog
a psychologického
podmiÀování spolu
s ideologickou
indoktrinací. Tyto
metody umoÏÀují
teroristÛm páchat
takové hrÛzy jako
sebevraÏedn˘ útok na
kasárna námoﬁní
pûchoty v Bejrútu
(1983), velvyslanectví
USA v Keni
a Tanzánii (1998)
a irácké svaté mûsto
Karbalu, kde
sebevraÏední
atentátníci v bﬁeznu
2004 usmrtili 112 lidí.

Karbala bûhem tﬁí
postojÛ, dost ãasto za
Prozkoumání hlavních opor teroristů
t˘dnÛ v bﬁeznu 2004
pomoci vnucování. Do
– inženýrů teroristických katastrof –
zaÏila útoky devíti
„znovuzmraÏení“ spaukazuje na převahu psychiatrických
dá „...integrace zmûnûsebevrahÛ. Násilí by
a psychologických praktiků,
n˘ch postojÛ do zbytku
bylo je‰tû hor‰í, kdyby
jeho osobnosti...“.10
dÛstojníci plukovníka
ovšem mnohem viditelnější jsou
Sultana nezajali v okolTento proces, také
jejich nástroje: drogy a donucovací
ních vesnicích 12 muÏÛ
naz˘van˘
„trénink
metody, které jsou nedílnou
– ﬁada z nich byla údajsenzitivity“,
byl
„vyvisoučástí vytváření teroristických
nû zdrogovaná, mûli
nut
s
cílem
prostujednotek na celém světě.
vymyté mozky a byli
dovat, jak by se lidé
„pﬁipraveni k ãinu“.9
dali spoleãensky a psyDo jin˘ch psychochologicky manipulologick˘ch metod pro „vym˘vání mozku“, které vat, aby se vzdali sv˘ch du‰í...“.11 Koneãn˘
teroristické skupiny pouÏívají, patﬁí tﬁífázov˘ v˘sledek: destrukce nezávislosti, morálního
proces, kter˘ se skládá z „rozmraÏení“ „zmûny“ úsudku a osobní zodpovûdnosti.
a „znovuzmraÏení“. „RozmraÏení“ fyzicky
Psychiatﬁi a psychologové se vychloubali, Ïe
ãlovûka oddûluje od jeho zvykÛ, zdrojÛ informa- jsou schopni za pouÏití tûchto metod naprocí, spoleãensk˘ch kontaktÛ a podpÛrn˘ch struk- gramovat jednotlivce tak, Ïe se z nich stanou
tur. Pak ãlovûka tak poníÏí, Ïe se cítí jako bez- atentátníci. Dávno pﬁedtím, neÏ kdokoli sly‰el
cenn˘, coÏ jej údajnû motivuje ke zmûnû.
o „mandÏuském kandidátovi“ – ãlovûku nevû„Zmûna“ smûruje ãlovûka k osvojení nov˘ch domû naprogramovaném pomocí drog a hyp-
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nózy, aby zabíjel (podle stejnojmenného americ- atrické anxiolytikum známé téÏ jako „zmírkého filmu z 60. let, kter˘ zachycoval vym˘vání Àovaã strachu“, drogu, která jim umoÏnila bez
mozku americk˘m vojákÛm) – George lítosti páchat extrémnû násilné zloãiny. Pachatelé
Estabrooks, psycholog a b˘val˘ profesor na uni- neprojevovali Ïádnou lítost nad sv˘mi ãiny.
verzitû Colgate v New Yorku, informoval o v˘- „KdyÏ jsem do nûj pûtkrát píchnul, necítil jsem
robû operaãních „mandÏusk˘ch kandidátÛ“ na Ïádné emoce,“ vyprávûl jeden z adolescentÛ.15
stranû spojencÛ bûhem II. svûtové války. „Klíã
Odhaduje se, Ïe 250 000 dûtí je na celém svûk vytvoﬁení efektivního ‰pióna nebo atentátníka,“ tû z pﬁíkazu revolucionáﬁÛ a teroristÛ nuceno
ﬁekl, „spoãívá v rozdûlení jeho osobnosti nebo k úãasti v ozbrojeném boji.16 Podle zprávy Orgavytvoﬁení multiosobnosti za pomoci hypnózy... nizace spojen˘ch národÛ dostává ﬁada tûchto
To není science fiction. To se dûlalo a dûlá. Já jsem dûtí amfetaminy a anxiolytika, coÏ jim umoÏÀuto dûlal.“12
je „pokraãovat ve vraÏedn˘ch orgiích celé dny“.17
¤ada studií potvrdila, Ïe psychotropní léky
Corinne Dufková z organizace Human
mohou „pﬁevzít kontrolu nad lidskou myslí Rights Watch uvedla: „Vypadá to jako velmi
proti vÛli dotãeného ãlovûka“.13 „Pomocí drog,“ organizovaná strategie, kdy se dûti získávají,
napsal Walter Bowart v knize Operace ovládání nadrogují, zniãí se jejich obrana a pamûÈ a zmûní
mysli (Operation Mind Control), „mohl zruãn˘ se na vraÏdící stroje, které nemají Ïádn˘ ohled
ãlovûk nejdﬁíve navoani soucit s civilním
dit hypnotick˘ tranz.
obyvatelstvem.“18
Pak se daly se zesíleDr. Colin Ross,
n˘m úspûchem pouÏít
autor knihy Bluebird:
jedna ãi více technik
Psychiatrické zámûrné
pro úpravu chování.
vytváﬁení mnohoãetné
Bez ﬁízen˘ch sugescí
osobnosti
(Bluebird:
drogy samy o sobû
Deliberate Creation of
mohou ovlivnit my‰leMultiple Personality by
ní náhodn˘m zpÛsoPsychiatrists) a odborbem. KdyÏ se ale zkomník na otázku donucobinují s hypnózou, je
vacích psychiatrick˘ch
moÏné ãlovûka formometod odhaluje, Ïe dovat a manipulovat
vedn˘ psychiatr mÛÏe
s ním tak, Ïe se sám
vyuÏít ‰kálu technik
nepozná.“14
pro naprogramování
Z v˘‰e uvedeného
ãlovûka k páchání náa dlouhé ﬁady dÛkazsiln˘ch skutkÛ. Hypnóza
uplatÀuje vût‰í vliv,
ních materiálÛ je paOdhaduje se, že 250 000 dětí je na
pokud se kombinuje
trné, Ïe psychiatrické
celém světě z příkazu revolucionářů
s drogami a bolestí.
léky vyvolávají násila teroristů nuceno k účasti v ozbroRoss se domnívá,
nické chování. V roce
jeném boji. Podle zprávy Organizace
Ïe mnoÏství sebevra2000 zjistila ‰védská
spojených národů dostává řada těchto
Ïedn˘ch útoãníkÛ, kteﬁí
studie zab˘vající se
byli naprogramováni
mladistv˘mi delikvendětí amfetaminy a anxiolytika, což jim
pomocí drog, se „blíÏí
ty, Ïe 40 % z nich akutumožňuje „pokračovat ve vražedných
100 procentÛm“.
nû zneuÏívalo psychiorgiích celé dny“.
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DU·EVNÍ
teroristé

ěhem posledního desetiletí terorizuje světovou
scénu exploze bezdůvodného násilí. Prozkoumání tohoto destruktivního jevu odkrývá vliv
psychiatrického působení v pozadí doslova každého
teroristického činu.
Jak napsal Gordon Thomas, zkušený zahraniční
dopisovatel a autor knihy Cesta k šílenství, v roce
1989: „Zatímco politický terorizmus už nějakou dobu
poutá všeobecnou pozornost, nebylo zveřejněno
téměř nic o tom, jak dnes lékaři využívají svých znalostí
a dovedností na jeho podporu... Nic z toho, co jsem
dříve zkoumal, mě nemohlo připravit na pochmurnou
realitu lékařů, kteří se rozhodli záměrně ničit lidskou
mysl a lidská těla, k jejichž léčení byli vyškoleni.“19
Několik příkladů dokazuje pravdivost předpokladu, že v srdci mezinárodního terorizmu se nachází
psychiatrický nebo psychologický vliv:

B

Ajman al-Zawahírí

Usáma bin Ládin

ského právníka Muntasira el-Zajata je dr. Ajman alZawahírí pro Usámu bin Ládina to, „co je mozek pro
tělo... schopen přeměnit bin Ládinovo myšlení a mentalitu a obrátit jej z pouhého podporovatele afgánského džihádu na vyznavače a šiřitele ideologie džihádu“.21 Interpol vydal příkaz k zatčení dr. Ajmana alZawahírího v souvislosti s jeho rolí při teroristických
útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon.22
Cofer Black, bývalý expert CIA na terorizmus, nyní pracovník amerického ministerstva zahraničí, řekl, že
Ajman al-Zawahírí „představuje větší hrozbu“ než Usáma bin Ládin.23

Ajman Al-Zawahírí: Druhý nejhledanější muž světa,
hlavní poradce Usámy bin Ládina, psychiatr a lékař,
usvědčený z terorizmu v Egyptě a v nepřítomnosti odsouzený k smrti.20 Ajman Al-Zawahírí studoval v rámci
své lékařské kvalifikace behaviorální vědy, psychologii
a farmakologii na Káhirské univerzitě. Podle islám-

Abu Hafíza: Marocký psychiatr, vysoce postavený člen
Al-Kajdy a předpokládaný organizátor madridských
bombových útoků z 11. března 2004. Údajně vedl
agenty, kteří poskytovali logistickou podporu vůdci
útočníků z 11. září Muhammadu Attovi a dalším teroris-

KAPITOLA JEDNA
„Doktoﬁi“ smrti
8
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tům z útoků na Světové obchodní centrum a Pentagon
11.9. Byl zapleten do sebevražedného útoku z 11.
dubna 2002, který usmrtil 21 lidí, převážně turistů, na
tuniském výletním ostrově Džerba. Je také spojován s řadou pumových automobilových útoků a dalších explozí
v marocké Casablance z 16. května 2003, při nichž
zahynulo 43 lidí včetně 12 sebevražedných útočníků
a více než 100 lidí bylo zraněno.
Dr. Masamitsu Sasaki, prezident Óm šinri kjó,
Japonsko: 20. března 1995 způsobil smrtící útok nervovým plynem v Tokijském metru smrt 12 lidí a dalších
5 500 onemocnělo.24 Použitým nervovým plynem byl
sarin, látka vyvinutá německými vědci a vyráběná
nacisty v průběhu II. světové války.25 I když útok nařídil
vůdce skupiny Šoko Asahara, byl to dr. Sasaki, její prezident a psychiatr, kdo do ní přinesl psychotropní, stimulační a halucinogenní drogy, údajně za účelem vymýcení pocitů, které člověk chová vůči druhému pohlaví.
Svědectví předložená při procesu s Óm šinri kjó v únoru
1996 odhalila, že dr. Sasaki udělal z Asahary závislého
na LSD, a ten se pak oddával „abnormálnímu sexu“.
Další lékař této skupiny, Ikuo Hajaši, vypověděl, že používal barbituráty, thiopental sodný – látku známou vyvoláváním psychózy – a elektrošokovou léčbu, aby přívržencům Óm šinri kjó „odstranil paměť“.26 Desítky členů zemřely po požití thiopentalu sodného.27 Při zasvěcovacích obřadech dostalo LSD více než 2 600 lidí.28

Carlos – Šakal

Carlos bere rukojmí z vedoucích představitelů OPEC, Vídeň 1975

Dr. Azíz al-Abub (také známý jako Ibrahím alNadir): Psychiatr v pozadí mučení a výslechů rukojmích unesených teroristy v Bejrútu, Libanonu. Al-Abub
v 80. letech studoval politické přesvědčování,
„vymývání mozku“ a další psychologické metody na
Univerzitě Patrice Lumumby v Moskvě. Seznámil se
s nejmodernějšími sovětskými farmakologickými technikami na „dlouhodobé udržování člověka v pasivitě
a zredukování vůle klást odpor“. Dával povzbuzující
pilulky sebevražedným útočníkům a implantoval jim
myšlenky o slávě obětování a umírání. Jeho větším
cílem je však myšlení lidí, na které útočí prostřednictvím
napětí a strachu vyvolaného teroristickými činy. Azíz
Al-Abub dnes údajně pracuje v íránských věznicích, kde
má dokonalou pozici pro vytváření zástupů zločinných
sebevražedných atentátníků za použití drog a dalších
psychiatrických technik.31
Frantz Fanon: Rétoriku dnešních teroristů lze vysle-

„Carlos alias Šakal“ (Ilijič Ramírez Sánchez): Původem z Venezuely, jeden z nejznámějších „revolučních
teroristů“ v historii moderních vzbouřeneckých hnutí.
Absolvent moskevské Univerzity Patrice Lumumby z
roku 1969, kde studoval psychologický terorizmus a
„vymývání mozku“. „Šakal“ údajně pracoval pro Libyjce Muammara Kaddáfího
a Iráčana Saddáma Husajna.29 Zodpovídá za řadu
leteckých únosů a bombových útoků a byl popsán jako „nemilosrdný
terorista, který operuje
s chladnokrevnou, chirurgickou přesností“.30

Šoko Asahara

Aãkoli smrtící útok nervov˘m plynem
v tokijském metru z roku 1995 naﬁídil ·oko
Asahara, vÛdce Óm ‰inri kjó, byl to psychiatr
Masamitsu Sasaki, kdo skupinu svedl k cestû
násilí tím, Ïe její hlavní pﬁedstavitele a její
ãleny navykl na silné a oslabující
psychotropní látky vãetnû LSD.

Vlevo: „Carlos alias
·akal“ (Ilijiã
Ramírez Sanchéz)
absolvoval moskevskou Univerzitu
Patrice Lumumby,
kde studoval psychologick˘ terorizmus a techniky
„vym˘vání mozku“. Své znalosti
nemilosrdnû pouÏil
pro ﬁadu leteck˘ch
únosÛ, únosÛ lidí
(nahoﬁe) a pumov˘ch útokÛ.

18905-CZE-Terrorism-Bklt.qxd

Frantz Fanon,
povzbuzen˘
alÏírskou válkou
za nezávislost
(nahoﬁe) v roce
1954, pouÏíval své
znalosti psychiatra
k podpoﬁe terorizmu jako vzne‰ené
snahy, kdy kázal,
Ïe násilí je nezbytné k dosaÏení svobody a du‰evního
zdraví.
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a 23 zranil. Následně po jeho zatčení vyšlo najevo, že v letech 1959 až
1962 se Kaczynski stal předmětem
znepokojivého experimentu s ovládáním mysli zaměřeného na to, jak
reagují lidé ve stresu. Experiment
prováděl harvardský psycholog.
Jako hlavní vědecký pracovník byl
identifikován dr. Henry Murray, podplukovník z II. světové války, který
pracoval pro předchůdce CIA,
Kancelář strategických služeb (Office
of Strategic Services – OSS). Murray
se ve 20. letech začal zabývat psyFrancouzské jednotky v Alžírsku, 1956
choanalýzou a vyvinul
„teorii osobnosti“, své
teorie používal při výbě„Násilí je očišťující silou. Osvobozuru agentů OSS a pravděje příslušníka národa od jeho kompodobně i při vyslýcháplexu méněcennosti a od zoufalství
ní. Murrayův experiment
s ovládáním mysli se na
a nečinnosti. Zbavuje ho strachu
Harvardu uskutečnil pod
a obnovuje jeho sebeúctu.“
kontrolou Sidney Gottlieba, psychiatra a vedou– Frantz Fanon, psychiatr a terorista,
cího divize technických
autor knihy Zatracenci země
služeb CIA.33 Podle Ka(Les Damnés de la terre)
czynského byly intenzivní
výslechy, kterým byl poddovat k Fanonovi, který ve Francii studoval na psyroben, „úporné, drastické a hrubé“ a útočily na jeho
chiatra. V roce 1954 se zapojil do alžírské války za
nejvyšší ideály a přesvědčení. Následně začal mít
nezávislost. Obvinil Západ z dehumanizace místních
myšlenky o „společenském zlu“ a o „protitechnologickultur a kázal, že dosažení svobody a duševního zdraví
ké revoluční ideologii“.34
vyžaduje činy násilí. Nezáleželo na tom, zda násilí bylo
úspěšné, jen na tom, že jeho cíl byl oslavován a zveřejněn. Tvrdil, že do terorizmu patří smrt, ale že má také
pozitivní cíle a osvobozující účinky. Ve své knize Zatracenci země Fanon napsal: „Násilí je očišťující silou.
Osvobozuje příslušníka národa od jeho komplexu
méněcennosti a od zoufalství a nečinnosti. Zbavuje ho
strachu a obnovuje jeho sebeúctu.“32
„Unabomber“: Theodore Kaczynski ve Spojených
státech rozeslal během 17 let 16 poštovních bomb
vědcům, akademikům a dalším, zabil přitom 3 lidi
Henry Murray

Ted Kaczynski

Îivot Teda Kaczynského, „Unabombera“ se zmûnil po
pokusech s ovládáním mysli, kter˘ch se úãastnil v letech
1959 aÏ 1962 a které byly souãástí v˘zkumného projektu
psychiatra Henry Murraye na Harvardské univerzitû.
Kaczynského my‰lenky na „spoleãenské zlo“ se objevily
následnû po tûchto experimentech podporovan˘ch CIA.
KAPITOLA JEDNA
„Doktoﬁi“ smrti
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Oklahoma City Bomber:
Pumový útok na federální
budovu Alfreda P. Murraha
v Oklahoma City byl ve své
době nejhorším činem teroristického násilí, které kdy
bylo spácháno ve Spojených státech. Stephen
Jones, hlavní právník obhajoby v kauze USA versus
McVeigh, ve své knize Zbylí
neznámí (Others Unknown)
uvedl: „Skutečný příběh
pumového útoku... se táhne jako pavoučí síť ze středu Ameriky do hlavního
města, na Daleký východ,
do Evropy a na Střední
východ a víceméně zůstává tajemstvím.“35 Timothy McVeigh byl údajně
členem neonacistické skupiny. Podle Davida Hoff-, Timothy McVeigh: během operace „Pouštní bouře“, 1991
mana, jak se uvádí v publikaci Pumový útok v Oklahoma City a politika teroru
(Oklahoma City Bombing and the Politics of Terror), byl
McVeigh armádním četařem a absolvoval školení
v psychologických operacích* ve Fort Riley.
Richard Baumhammers: 28. dubna 2000 střílel
v Pittsburgu v Pennsylvánii Baumhammers na šest lidí,
pět zabil a šestého ochromil. Oběťmi byli dva indiáni,
dva asiaté, afroameričan a židovská žena, která žila
blízko domu jeho rodičů. Toužil po stejné proslulosti
jakou měl Hitler a „Oklahoma City Bomber“ a provozoval často navštěvované internetové stránky o nadvládě
bělochů a pokoušel se vytvořit politickou stranu volného trhu, která se stavěla proti nebělošské, neevropské imigraci. Podle toho si pak vybral své oběti. Před
střelbou jej léčilo 12 různých psychologů a psychiatrů
a užíval 17 různých psychiatrických léků.36
* Psychologické operace (tzv. Psy-Ops) je studium psychologie využívané pro válečné účely, jehož hlavním cílem je „navodit nebo zesílit
cizí postoje a chování žádoucí pro cíle původce“. Psy-Ops lze používat k „ovlivňování emocí, motivů, objektivního uvažování nebo
chování cílového publika“.

„Timothy McVeigh (nahoﬁe), zodpovûdn˘ za 168 obûtí pﬁi
nejvût‰ím teroristickém ãinu na území USA pﬁed
událostmi z 11. 9., dﬁíve v armádû dostával ‰kolení
v „psychologick˘ch operacích“, do kterého patﬁily
i techniky pokﬁivující my‰lení , jimiÏ mohl b˘t negativnû
ovlivnûn.
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PSYCHOPOLITIKA
Válka proti mysli

Ivan P. Pavlov ve své laboratoři

Za pouÏití
Pavlovov˘ch
v˘zkumÛ na psech
ohlednû mechanizmu „podnûtreakce“ pro
prosazení toho, Ïe
ãlovûk je pouze
zvíﬁe, ru‰tí psychiatﬁi uvûznili sovûtské disidenty
v gulazích, kde tito
byli drogováni,
dostávali elektro‰oky a byli
degradováni
na ovladatelná
„zombie“.

V

roce 1955 přeložil jistý profesor z New Yorku
sovětskou příručku s názvem „Vymývání
mozku: Syntéza ruské učebnice psychopolitiky*“ a šířil ji s cílem varovat veřejnost. Tato příručka
se zakládala na metodách Ivana P. Pavlova, ruského
psychiatra, který pomocí experimentů na psech
z počátku 20. století vyvinul teorie o „podmíněném
reflexu“.
Pavlovova práce položila základ pro dodnes
přetrvávající fundamentální mylnou koncepci psychiatrie, že lidé jsou podobně jako psi programovatelná
zvířata, ovlivnitelná pouze strachem a odměnou.
Pavlovovy experimenty vytvořily základ velké části nelidských technik pro vymývání mozku používaných Sovětským svazem a Čínou v polovině dvacátého století.
Zmíněná příručka odhalovala, že „prvním ruským
psychiatrům, průkopníkům této vědy – psychiatrie,
bylo naprosto jasné, že hypnózu lze navodit intenzivním strachem. Objevili, že ji lze také navodit šokem
emocionální povahy a také extrémním strádáním, stejně jako bitím a drogami“.37

* Sověti popsali psychopolitiku jako „umění a vědu v prosazování a udržování vlády
nad myšlením a oddaností jednotlivců, důstojníků, úřadů a mas a dosažení vítězství
nad nepřátelskými národy pomocí ‚duševního léčení‘“.

Do sibiřského gulagu přicházejí noví vězni.

„Když se překroutí fungování institucí národa,“
pokračovala, „a docílí všeobecného úpadku do té
míry, že přijde strádání a krize, budou zapotřebí jen
malé šoky, aby se u obyvatelstva jako celku vyvolala
poslušná reakce nebo hysterie.“ Příručka učila, že
pouhá hrozba války nebo bombardování může vytvářet tuto hysterii.38
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To jsou metody, kterým se terorističtí psychiatři jako je dr. Azíz al-Abub naučili od psychiatrů
KGB (Sovětská tajná služba) na Univerzitě Patrice
Lumumby v SSSR. V době Sovětského svazu školila Univerzita Patrice Lumumby a Leninův institut
studenty v sociální psychologii, neozbrojeném
boji a partyzánské válce. V letech 1968 až 1975
bylo vyškoleno odhadem 2 500 teroristů a partyzánů.39
„Studium na škole Patrice Lumumby pokrylo
všechny aspekty přesvědčovacích metod,“ včetně
prostředků „manipulace a, v případě potřeby,
donucování bez uchýlení se k použití fyzické síly“,
napsal Gordon Thomas, autor knihy Cesta k šílenství, pravdivá výpověď o tajném ovládání lidské
mysli a zneužívání lékařství u CIA.40 Sovětští psychiatři, kteří „svou činnost nechápali ani tak jako jednání na příkaz KGB, ale jako výkon běžné lékařské
práce,“ radili teroristům, jak získat spolupráci
zajatců pomocí drog.41 Tyto drogy mohly člověka
zredukovat „do stavu blízkého imbecilitě nebo způsobit, že se klouby zanítí či začnou vysychat, přivodit
dočasnou slepotu, poruchy řeči, inkontinenci moči
a stolice, ztrátu vlasů či děsivé zvýšení tělesné teploty,“
uvedl Thomas.42
Thomas zaznamenal, že semináře se také věnovaly tomu, „jaké cílené a aktivní kroky jsou zapotřebí,
aby byl člověk zbaven své osobnosti, a jak vystavět
něco nového na holém psychickém základě, který
zůstal. V tomto znásilnění identity bylo klíčovým faktorem vytvoření infantilní závislosti, kdy je člověk stále
více dezorientovaný, až nakonec... umírá za svět.
Pouze v tomto stádiu, jak přednášeli psychiatři KGB, je

oběť připravena přijmout ‚záchranu‘ od těch, kdo mají
nyní kontrolu nad každým jejím činem.“
Mezi další „psychopolitická“ centra patří Tavistocký
institut ve Velké Británii a Franfurtská škola v Německu.
Podle odborníka na ovládání mysli CIA, psychiatra
Sidney Gottlieba byly vyvinuty techniky na „rozdrcení
lidské psychiky do bodu, kdy se přizná k čemukoli“.
Britský psychiatr William Sargant, Gottliebův vrstevník,
doporučoval použití drog u „rezistentních zdrojů“,
s poznámkou, že „funkcí [drog] je dosáhnout kapitulace, napomoci přeměně odporu na spolupráci“.43

SETKÁNÍ
„OVLÁDAâÒ“ MYSLI

Tito praotcové moderního terorizmu doby – a protiterorizmu – zorganizovali neblaze proslulé projekty
ovládání mysli v době studené války.
❚ Sidney Gottlieb, „černokněžník“ špionážní komunity USA vyvinul „techniky“, které byly schopné „rozdrtit lidskou psychiku do bodu, kdy se člověk přizná k čemukoli“.
❚ Profesor a psycholog z univerzity Colgate,
George Estabrooks, radostně popisoval hypnotizování
a programování spojeneckých vojáků v průběhu II. světové války, aby bez vlastního vědomí nebo souhlasu
vykonávali zadané úkoly. Podle Estabrookse záviselo
vytvoření atentátníka v „v rozdělení“ osobnosti subjektu
nebo vytvoření „multiosobnosti“ za pomoci hypnózy.
❚ William Sargant byl zakladatelem a ředitelem oddělení psychologické medicíny v nemocnici sv. Tomáše

George Estabrooks

Sidney Gottlieb

v Londýně, kde ve sklepě
zřídil svůj stánek pro pokusy
s ovládáním mysli. Překlady
výňatků Sargantova díla
Bitva o mysl byly údajně
nalezeny v afgánských
výcvikových táborech AlKajdy.44
William Sargant

OVLÁDÁNÍ MYSLI
D¤ÍVE A DNES?
Klasick˘ román
Hledání
mandÏuského
kandidáta a podle nûj
natoãen˘ film vypráví
o majorovi, kter˘
s rostoucími
podezﬁeními ohlednû
sv˘ch záÏitkÛ v
korejské válce postupnû
poznává, jak byl spolu
s dal‰ími unesen a byl
mu „vymyt mozek“.
Klíãovou osobou byl
„serÏant Shaw“,
zobrazen˘ na obrázku
jak na hypnotick˘
pﬁíkaz sv˘ch únoscÛ
‰krtí svého druha.
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2
3
4
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Winston Churchill v roce 1942
prohlásil, že psychologové a psychiatři jsou „schopni činit nesmírné
množství zla“ a že by se jim mělo
zabránit v práci v armádních silách.
Někteří psychiatři oslavují a
ospravedlňují zvrácené a zločinné
činy teroristů na základě teroristova
duševního, biologického nebo kulturního stavu a okolností jeho života.
Dr. Adel Sadeq, předseda Arabské
psychiatrické asociace, nazval v roce
2002 sebevražedné útočníky mučedníky a činy, které spáchali, sebeobětováním a věcí cti.
Psychiatrický personál podával
antidepresiva vojákům sloužícím
v iráckých věznicích, kde došlo
k mučení a zneužívání vězňů.
Armádní zdroje uvádějí, že piloti
dodržují režim, do kterého patří
použití psychiatrických stimulancií
pro boj s únavou. Možné vedlejší
účinky těchto drog zahrnují depresi,
agresivní pocity a paranoiu.
Vy‰etﬁování teroristického fenoménu zji‰Èuje, Ïe vliv
psychiatrÛ, psychologÛ a jejich metod v teroristick˘ch
organizacích je siln˘ a v‰udypﬁítomn˘. Pﬁedseda Arabské
psychiatrické asociace a ‰éf katedry psychologie na
Univerzitû Ain Shams v Káhiﬁe Adel Sadeq (malá
fotografie) podnûcoval diváky televize, aby se stali
sebevraÏedn˘mi útoãníky, a naz˘val okamÏik, kdy se
ãlovûk nechá vybuchnout, za „blaÏen˘“.
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KAPITOLA DVù
Psychiatři
tleskají šílencům
rezident George W. Bush popsal sebeDr. Jerrold M. Post, psychiatr vyuãující na
vraÏednou operaci na Svûtové obchodní Univerzitû George Washingtona, „expert“ na pocentrum jako „skutek ‰ílencÛ“. A témûﬁ litickou psychologii a b˘val˘ analytik CIA, také
v‰ichni souhlasili. „Experti“ na du‰evní ﬁíká, Ïe teroristé nejsou psychopati, „n˘brÏ
zdraví, kteﬁí radí svûtov˘m ‰pionáÏním pouÏívají psychologickou strategii pro dosaÏení
sluÏbám ohlednû du‰evního stavu teroristÛ, v‰ak politick˘ch zmûn“.47 Post svûdãil ve prospûch
namítají, Ïe tito ‰ílenci byli naprosto du‰evnû Chalfana Chamise Mohameda, teroristy zodzdraví.
povûdného za smrt 10 nevinn˘ch lidí a zranûní
Dr. Adel Sadeq, pﬁedseda Arabské psychiatric- 74 dal‰ích pﬁi bombovém útoku na americké
ké asociace a ‰éf katedry psychiatrie na Univerzitû velvyslanectví v Tanzánii v roce 1998. Post se
Ain Shams v Káhiﬁe vûc
s Mohamedem ãtyﬁikrát
vysvûtluje takto: „KdyÏ
se‰el a shledal, Ïe jde
muãedník dojde k ‚jedo „nev‰ednû poslu‰nou
„...Jako profesionální psychiatr
na‘ a pak ‚bum‘, exploosobu“.48
říkám,
že
s
koncem
odpočítávání
duje a cítí, Ïe letí, protoÏe
Ohlednû dr. Azíze
přichází vrchol blaženosti: deset,
s jistotou ví, Ïe není
al-Abuba, psychiatra,
mrtev... Je to pﬁechod do
kter˘ muãil a drogoval
devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři,
jiného, krásnûj‰ího svûta.
obûti v libanonském
tři, dva, jedna. A pak zmáčknete
Nikdo ze [západního]
Bejrútu v 80. letech, Post
knoflík a vyhodíte se do povětří.“46
svûta neobûtuje Ïivot za
nepravdivû tvrdí, Ïe je
svou zemi.“45
moÏné, Ïe je nositelem
– dr. Adel Sadeq, předseda Arabské
Dále pak prohlásil:
„genetické predispozice
psychiatrické asociace při projevu o
sebevražedných
útočnících,
2002.
„...Psychologická skladstát se teroristou i léba [pachatele sebevrakaﬁem muãitelem díky
Ïedného útoku] je skladtomu, co se popisuje
ba ãlovûka, kter˘ miluje Ïivot. To se mÛÏe zdát po- jako abnormální mnoÏství genÛ podporujících
divné lidem, kteﬁí nechápou [sebevraÏedn˘ útok], zá‰È.“49 [zdÛraznûno]
protoÏe jejich kulturní struktura postrádá takové
Podle Posta není Saddám Husajn „iracionálkoncepty jako je sebeobûtování a ãest.“
ní“ a „impulzivní“ ani netrpí psychotickou poruBûhem 24 mûsícÛ následnû po Sadeqov˘ch chou. Nicménû jde o ãlovûka, kter˘ v letech 1980
prohlá‰eních se poãet obûtí sebevraÏedn˘ch útokÛ aÏ 1988 vedl divokou válku s Íránem, uvûznil
na Stﬁedním v˘chodû v porovnání s pﬁedcházející- a pak popravil 8 000 ãlenÛ kurdského odporu
mi 24 mûsíci více neÏ zdvojnásobil z 201 na 499.
a pouÏíval na vlastním území proti vesnicím
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Při konfliktu, kde jsou nepřátelé
IRÁK: drogování
KurdÛ chemické zbrapřipraveni kdykoli a kdekoli udeřit,
ozbrojených sil
nû, které usmrtily
Terorizmus a válka
5 000 lidí a zranily jich
je nepochopitelné, že se vojákům
v Iráku jsou pro psydal‰ích 45 000. Post
pro „uklidnění“ dávají
chiatry
ve
Spojetvrdí, Ïe Husajn má
n˘ch státech „dojnou
psychatrické drogy otupující mysl.
pouze „paranoidní pokrávou“.
hled na vûc“ a Ïe jeho
V lednu 2003 amepotíÏe „lze skuteãnû
riãtí novináﬁi informozpûtnû vystopovat aÏ
vali, Ïe dva ameriãtí piloti v dobû, kdy náhodnû
k dûloze...“.50
Shora citovaní psychiatﬁi na obou stranách svrhli v jiÏní ãásti Afgánistánu bomby a zabili ãtyﬁi
teroristického konfliktu sdílejí stejnû pokroucen˘ Kanaìany, uÏívali amfetaminy.51 Podle armádnázor na zloãineckou mysl - od oslavování ních zdrojÛ je uÏívání tûchto lékÛ (obvykle
nestoudn˘ch zloãinÛ sebevraÏedn˘ch útoãníkÛ Dexedrinu, stimulaãního psychofarmaka) souãástí
aÏ po zlehãování pﬁí‰ern˘ch skutkÛ maniakál- reÏimu, kter˘ zahrnuje amfetaminy pro boj s únaních vrahÛ tvrzením, Ïe jde o psychologickou vou a pak sedativa pro navození spánku mezi
nebo biologickou „smÛlu“. Tento pohled chrání misemi. Piloti jim ﬁíkají „startovací“ a „vypínací“
zloãince a popírá jejich nebezpeãnost na úkor pilulky. Do moÏn˘ch vedlej‰ích úãinkÛ amfetaminÛ patﬁí euforie, deprese, vysok˘ krevní tlak a záãestn˘ch lidí.
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vislost. MÛÏe dojít taÏe chování je‰tû zhor‰u„Jsem si jistý, že by bylo rozumné
je. V USA pﬁi jedné
ké k „idiosynkratick˘m
takové hodinû zbil chlareakcím“ (idiosynkraco nejvíce omezit práci těchto
pec svého spoluÏáka
zie – pﬁecitlivûlost vÛãi
džentlmenů [psychologů
tak otﬁesnû, Ïe i po ‰esti
nûkter˘m podnûtÛm;
dnech byla obûÈ je‰tû
s amfetaminy se mohou
a psychiatrů], kteří jsou schopni
v nemocnici.53
pojit agresivní pocity
činit
nesmírné
množství
zla
s
tím,
VojákÛm se dávala
a paranoia) a také exisco může snadno degenerovat na
antidepresiva – stejné
tuje riziko vzniku zádrogy, které v roce 2004
vislosti na „cyklickém
šarlatánství. Měli by se držet co
vy‰etﬁoval Úﬁad pro
uÏívání kombinace stinejvíce zkrátka a nemělo by se jim
kontrolu potravin a
mulancií a sedativ“.52
V bﬁeznu 2003 inlékÛ (Food and Drug
dovolit, aby se ve velkém počtu
formovaly noviny The
Administration – FDA)
a na veřejné náklady usídlili
New York Times: „VojenkvÛli vlastnostem vyv armádních silách.“
‰tí psychiatﬁi, psycholovolávajícím násilí a segové, sociální pracovníbevraÏdy.54 Tyto léky
— Sir Winston Churchill, britský
ci a dal‰í pracovníci
také mohou zpÛsobit
ministerský předseda, 194258
z oblasti du‰evního
úzkost, rozru‰ení, nezdraví jsou pﬁipraveni
spavost, bizarní sny,
[v Iráku] poskytnout
zmatenost a akatizii
léãbu na následujících místech...“ âasopis People (neschopnost zÛstat v klidu), která vede k násilnictuto zprávu také uvedl v bﬁeznu 2004 a dodal, Ïe kému chování. Problémem je také fyzická závislost.
nûkteﬁí vojáci se úãastní hodin psychologického
30. dubna 2004 vysílaly televizní stanice po
„zvládání hnûvu“. I kdyÏ se o „zvládání hnûvu“ celém svûtû Ïivé obrázky iráck˘ch vûzÀÛ muãen˘ch
tvrdí, Ïe uãí lidi kontrolovat svoji agresivitu a hnûv, a zneuÏívan˘ch americk˘mi vojáky ve vûznici Abu
existuje málo dÛkazÛ, Ïe by fungovalo, a je moÏné, Ghraib nedaleko Bagdádu.55 V té dobû se v‰ak
nevûdûlo, Ïe psychiatﬁi vojákÛm ve vûznicích podávali psychoaktivní drogy. Specialista David Bischel
uvedl, Ïe „v oddûlení pro zvládání váleãného stresu
vydávali“ pracovníkÛm vûznice „Prozac a Paxil jako
‰ílení ve snaze zvládnout frustraci a depresi“.56
Jak uvedl ãasopis Time v dozvucích 11. záﬁí,
nikdo by se nemûl „uchylovat k [antidepresivem]
navozenému zapomnûní“.57 Pﬁi konfliktu, kde jsou
nepﬁátelé pﬁipraveni kdykoli a kdekoli udeﬁit, je
nepochopitelné, Ïe se vojákÛm pro „uklidnûní“
dávají psychiatrické drogy otupující mysl. Vydávání
antidepresiv, která jsou známa vyvoláváním násilí,
vojákÛm, kteﬁí zodpovídají za udrÏování míru, je
pﬁinejlep‰ím ‰patná rada a pﬁinejhor‰ím zloãinné
zneuÏívání.
Dr. Jerrold Post, psychiatr a „expert na politickou psychologii“, kter˘ pﬁedná‰í na Univerzitû George Washingtona, prohlásil, Ïe podle jeho profesionálního názoru
jako b˘valého analytika CIA nejsou teroristé psychopati,
„n˘brÏ pouÏívají psychologickou strategii pro dosaÏení
politick˘ch zmûn“.
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2

V rasistických názorech a radikálním náboženském fundamentalizmu většiny teroristických
skupin je vidět předchozí
působení psychiatrie.

3

„Etnické čistky“ v Bosně
a Hercegovině a v Kosovu se
zakládaly na stejných teoriích
„rasové hygieny“ a rasové
nadřazenosti a podřadnosti,
které vedly k nacistickému
holocaustu.

Již v roce 1916 vedl německý
psychiatr kampaň za „očištění
rasy“ pomocí sterilizace a kastrace lidí „nevhodného původu“.
„Vyselektovaní“ lidé byli nakonec
zplynováni v koncentračních
táborech.

Psychiatﬁi a psychologové vyvinuli eugenickou
ideologii rasové ãistoty pouÏívanou Hilterem
a nûmeck˘mi psychiatry veden˘mi Ernstem
Rüdinem (vlevo nahoﬁe), která pﬁipravila pÛdu pro
nacistick˘ program eutanazie, holocaust a pozdûji
pﬁímo vedla k dal‰ím hrÛzám, jako byly napﬁ. etnické
ãistky na Balkánû v 90. letech.
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KAPITOLA T¤I
Ideologie plodí
rasovou nenávist
ût‰ina dne‰ních teroristick˘ch skupin
pﬁebírá extrémistické politické názory
a zastává rasistické pozice, které sahají od „bûlo‰ské nadﬁazenosti“ a antisemitizmu aÏ k radikálnímu náboÏenskému fundamentalizmu a protizápadním postojÛm.
V˘zkum ukazuje, Ïe psychiatrie nebo psychologie ovlivnily ãi dokonce vytvoﬁily takové postoje
a názory a daly tak vzniknout rasové a politické
nenávisti, která vyústila ve vyvraÏdûní milio„Psychiatři
nÛ lidí.

hygiena stala ortodoxní vûdou v nûmecké lékaﬁské
komunitû. Vyuãovala se ve 26 oddûlen˘ch kurzech na
lékaﬁsk˘ch fakultách vût‰iny nûmeck˘ch univerzit –
to v‰e pﬁed Hitlerov˘m nástupem k moci v roce 1933.
Jeden z dal‰ích zakladatelÛ, psychiatr Ernst
Rüdin, kter˘ v roce 1933 pomohl pﬁi vytváﬁení sterilizaãních zákonÛ nacistického Nûmecka, naléhal, aby
psychiatrie pﬁevzala hlavní roli pﬁi oãi‰tûní rasy, coÏ,
jak prohlásil, zahrnovalo dosaÏení toho, Ïe geneticky
„vadní“ lidé „nebudou
schopni plodit“.60
musí být
Byly to tyto texty
a teorie, které zaÏehly
považováni... za poskytovatele
Psychiatři vytvářejí
Hitlerovu posedlost vya vylepšovatele ideologických
nacizmus
hlazením „bezcennéa intelektuálních základů
V roce 1895, témûﬁ
ho“ nebo „podﬁadnépro rasovou teorii a lékařské
40 let pﬁed pﬁíchodem
ho“ Ïivota. Hitler se jiÏ
nacistÛ k moci publikopﬁedtím s psychiatrií
zabíjení...“
val ‰v˘carsko-nûmeck˘
setkal. Novináﬁ Ron
psychiatr Alfred Ploetz,
Rosenbaum popsal pod– Ernest Hunter, psychiatr,
„Dimenze lékařské a psychiatrické
zastánce eugenického
robnosti v ãasopise The
odpovědnosti ve Třetí říši“, 1993
hnutí, své materialistické
New Yorker. Hitlera,
teorie o rasové podﬁadkter˘ byl oslepen po
nosti v knize Zdatnost
útoku jedovat˘m plyna‰í rasy a ochrana slab˘ch. Zavedl koncept niãení beznem v I. svûtové válce, v roce 1918 pﬁijali do vojencenného Ïivota jako „zcela ozdravnou léãbu“ a vyské nemocnice, kde jej psychiatr Edmund Forster
myslel slovo Rassenhygiene (rasová hygiena).
zhypnotizoval. KdyÏ Hitlera dostal do tranzu,
V roce 1905 byl Ploetz spoluzakladatelem
vsugeroval mu pﬁesvûdãení, Ïe jeho milované
Spoleãnosti pro rasovou hygienu. Nacistick˘ reÏim
Nûmecko potﬁebuje, aby se mu vrátil zrak, aby
pozdûji Ploetze a jeho kolegy oceÀoval za poskytnutí
mohl poslouÏit ve vûci národního vzkﬁí‰ení.61
59
Prvním krokem generálního plánu psychiatrické
„biologick˘ch základÛ“ pro nacistick˘ rasov˘ stát.
Kniha psychiatra Alfreda Hocheho z roku 1920
eugeniky byla sterilizace a kastrace tûch, kteﬁí byli
Poskytnutí souhlasu k zniãení Ïivota, kter˘ není Ïití hoden
povaÏováni za „biologicky nezdravé“, jako napﬁípoÏadovala provedení eutanazie na „du‰evnû
klad du‰evnû nemocní, intelektuálnû postiÏení,
postiÏen˘ch“. Do roku 1932 se psychiatrická rasová
homosexuálové a „barevní“ lidé. V letech 1934 aÏ
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Během holocaustu přišly o život miliony lidí.

Příprava na genocidu
olitik na vzestupu, Adolf Hitler
na začátku 20. let četl díla
německých eugeniků a byl
jimi hluboce ovlivněn. Dvě knihy,
sepsané psychiatry Alfredem Ploetzem a Alfredem Hochem, Způsobilost naší rasy a ochrana slabých
(1905) a Poskytnutí souhlasu k zničení života, který není žití hoden
(1920) pomohly Hitlerovi dokončit
teorie, které v roce 1924 vyslovil v
knize Mein Kampf. Tato kniha
připravila scénu pro vyvraždění milionů lidí. Jak Hitler prohlásil: „Právo na osobní svobodu ustupuje
před povinností zachování rasy.“
Německý psychiatr Ernst Rüdin
byl vrchním nacistickým ideologem
a hlavním architektem nacistického
programu rasové hygieny. Také
ovlivnil Hitlera, když v roce 1926
zavedl pseudovědu – „psychiatrickou eugeniku“, v níž bylo možné
rozšířit koncept přežití nejschopnějších i na duševně a morálně
slabé, což odsoudilo stovky tisíc
duševně nemocných pacientů ke
sterilizaci a nakonec k smrti. Rüdin
své promyšlené plány rasové hygieny uskutečnil s pomocí a za
peníze nacistů.

P

Alfred Ploetz

Alfred E. Hoche

1945 bylo sterilizováno aÏ 350 000 lidí. V roce 1940
zaãaly „zabíjející testy“ v ústavech pro du‰evnû
nemocné. O rok pozdûji byl program eutanazie
roz‰íﬁen do koncentraãních táborÛ. „Zabíjení v koncentraãních táborech probíhalo stejn˘m zpÛsobem
a se stejn˘mi registraãními formuláﬁi jako v ústavech
pro du‰evnû nemocné,“ poznamenal jeden z hrd˘ch
nûmeck˘ch psychiatrÛ.
Ploetzovi i Rüdinovi se za jejich práci dostalo
uznání. Rüdin se v roce 1934 stal prvním ãlenem nacistické strany, kter˘ obdrÏel zlatou medaili cti (Goldene Ehrehzeichen). Sám Hitler v roce 1943 udûlil
Rüdinovi titul „prÛkopník rasové hygieny“. Rüdin
byl nad‰en: „Jen díky Führerovi se ná‰ tﬁicetilet˘ sen,
sen o pouÏití rasové hygieny na spoleãnost opravdu
uskuteãnil.“
Je neuvûﬁitelné, Ïe jen ãtyﬁi z desítek vinn˘ch
nacistick˘ch psychiatrÛ byli stíháni pﬁi Norimbersk˘ch procesech v roce 1946. Vût‰ina unikla spravedlnosti a ﬁada z nich se po válce vrátila k psychiatrické
praxi. Rasová hygiena a eugenika, jejichÏ role pﬁi
vyvraÏdûní milionÛ lidí nebyla odsouzena, mohly
dále pokraãovat v rozsévání zkázy.
Nûmeãtí psychiatﬁi aÏ v roce 1999 plnû veﬁejnû
pﬁiznali, Ïe psychiatrie zplodila „eugeniku“ a ideologii rasové „podﬁadnosti a nadﬁazenosti“, která
zamoﬁovala my‰lení nûmeck˘ch lidí po témûﬁ tﬁi
desítky let, neÏ pﬁi‰li nacisti k moci.

Etnické čistky: Balkánské státy
U koﬁenÛ bosenského a kosovského konfliktu
z 90. let, které po sobû zanechaly desetitisíce mrtv˘ch,
byly stejné psychiatrické teorie.
Srbsk˘ psychiatr Jovan Raskoviã byl v roce 1986
spoluautorem nechvalnû známého Memoranda Srbské
akademie vûd, které obhajovalo vytvoﬁení „Velkého
Srbska“ a tvrdilo, Ïe Srbové musí dominovat chorvatsk˘m a muslimsk˘m men‰inám z dÛvodu své
psychologické nadﬁazenosti. ZaloÏil také Srbskou
demokratickou stranu, s jejíÏ pomocí propagoval své
my‰lenky o srbské nadvládû nad v‰emi jugoslávsk˘mi lidmi. Ne nepodobnû jako Adolf Hitler, kter˘
obvinil Îidy z toho, Ïe Nûmce pﬁipravují o Ïivobytí,
Raskoviã rozdm˘chával pﬁedsudky a nenávist mezi
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Chorvaty a bosensk˘mi
muslimy tím, Ïe je
obvinil z ekonomick˘ch
problémÛ Srbska.
V 80. letech – na
základû
pseudoteorií
Sigmunda Freuda –
Raskoviã oãernil bosenské muslimy jako lidi
osobností fixované na
„anální fázi“ a Chorvaty
jako typy „niÏ‰í kastraãní úrovnû“. Z tûchto
charakteristick˘ch rysÛ
dospûl k závûru, Ïe
Srbové – s „oidipovskou
osobností“ – rozumí
autoritû a vládnutí a mûli
by vládnout nad ostatním lidem Jugoslávie. [oidipovsk˘: ze zavrÏené Freudovy pﬁedstavy, v níÏ syn sní, Ïe
zabije svého otce a bude spát se svou matkou]
Radovan KaradÏiã, psychiatr, RaskoviãÛv student a oddan˘ pﬁítel byl vybrán do ãela Srbské
demokratické strany. Stal se stejnû tak hlavním
strÛjcem a následnû vÛdcem srbské války proti
ChorvatÛm a BosÀanÛm. V roce 1995 byl obvinûn
z genocidy a zloãinÛ proti lidskosti váleãn˘m tribunálem OSN. Zaãal se skr˘vat a dodnes je na seznamu hledan˘ch zloãincÛ.
Slobodan Milo‰eviã, v dobû balkánské války
srbsk˘ prezident, byl 25 let KaradÏiãov˘m pacientem. Poté, co Raskoviã zemﬁel a KaradÏiã se zaãal
skr˘vat, udrÏoval konflikt proti etnick˘m men‰inám v chodu aÏ do momentu, kdy se Srbsko muselo vzdát. Byl zatãen a souzen váleãn˘m tribunálem
za svou roli v genocidních válkách v Bosnû a Kosovu.
Tito muÏi spoleãnû zorganizovali válku, v jejímÏ
dÛsledku zemﬁelo více neÏ 100 000 lidí a více neÏ 1,5
milionu bylo vyhnáno ze sv˘ch domovÛ. ObûÈmi
nebyli v‰ak jen mrtví a vyhnaní civilisté. V roce 1992
se svût dozvûdûl o „znásilÀovacích táborech“ v Bosnû,
kde Srbové systematicky znásilÀovali zajaté Ïeny.
Obûti otûhotnûly a bylo jim zabránûno v potratu.

Bosenská vláda udala, Ïe
se jednalo o mnoÏství
dosahující poãtu 50 000
znásilnûn˘ch Ïen a nûmeãtí pozorovatelé konfliktu poznamenali, Ïe
„tato znásilÀování jsou
více váleãnou taktikou
spí‰e neÏ jen prost˘m
pobavením pro vojáky.
KdyÏ KaradÏiãovi muÏi
pﬁepadnou vesnici, zaãíná rozsáhlé znásilÀování, které následnû pokraãuje ve vûzeÀsk˘ch
táborech.“ Tyto zprávy
a ﬁada dal‰ích zvûrstev byly potvrzeny
obûÈmi, které se objevily pﬁed tribunálem OSN
a svûdãily proti sv˘m b˘val˘m muãitelÛm.

Rasová hygiena
a eugenika mají nadále
potenciál vyvolávat zkázu:
U kořenů bosenského
a kosovského konfliktu
z 90. let, které po sobě
zanechaly desetitisíce
mrtvých, byly stejné
psychiatrické teorie.

PACHATELÉ BALKÁNSKÉHO KONFLIKTU
Psychiatr Jovan Raskoviã inspiroval rasovou
a náboÏenskou genocidu v Bosnû. On a jeho Ïák,
dal‰í psychiatr – Radovan KaradÏiã, dovolili
masové muãení, znásilÀování a vraÏdûní
nevinn˘ch. B˘val˘ premiér Slobodan Milo‰eviã,
dﬁívûj‰í KaradÏiãÛv pacient, pak páchal
a financoval etnické ãistky v Kosovu.

Jovan Raskovič

Vězni v srbském koncentračním táboře
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Alarmující zpráva, že 71 % Američanů trpí depresí po útocích
z 11. září, se zakládala na psychiatrickém průzkumu provedeném
u pouhých 1200 lidí během
6 dnů po útoku. Reakce lidí na
tuto strašlivou událost, které se
daly očekávat, se tak okamžitě
změnily na „duševní poruchu“.
Oportunističtí psychiatři předpověděli následně po útocích
„posttraumatickou stresovou
poruchu“ (PTSP) u velkého procenta Newyorčanů a žádala
o 3 miliardy dolarů více na její
„léčení“.
Tři američtí psychiatři vymysleli
jako první pro popis obtíží
veteránů války ve Vietnamu
pojem „PTSP“. Ačkoli jsou účinky
války zničující, psychiatři
používají logické reakce lidí na
to, aby z toho, na úkor
zranitelnosti lidí, vytěžili peníze.
Odborníci se domnívají, že „psychologické krizové poradenství“,
které se často poskytuje obětem
teroristických tragédií, „je přinejlepším zbytečné...“, těm, kteří
jej dostali, se dařilo „hůř než
těm, kteří nedostali vůbec nic“.
Existuje řada údajů potvrzujících
odolnost lidí následně po tragédii a hodnotu chápavého
přítele, člena rodiny nebo
duchovního.

PROFIT Z TRAUMATU
Psychiatrick˘ prÛmysl se po 11. záﬁí pustil do
horeãnaté aktivity, chytil se pﬁíleÏitosti
a prohlásil následky tragédie za „krizi du‰evního
zdraví“. Díky tomuto triku byly do
psychiatrick˘ch pokladnic a do obchodu s léky
„napumpovány“ miliony dolarÛ.
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sémantick˘m skokem, do‰lo k závûru, Ïe bylo
sychiatrické ‚krizové t˘my‘ vysílané tépostiÏeno alarmujících 71 % AmeriãanÛ.
mûﬁ okamÏitû ke kaÏdé katastrofû nás
Bûhem nûkolika dnÛ po útocích z 11. záﬁí psyvedly k pﬁedpokladu, Ïe lidé trpí
chiatﬁi pﬁedpovídali, Ïe se aÏ u 30 % lidí postiváÏn˘mi psychick˘mi poranûními,
Ïen˘ch nedávn˘mi útoky vyvine posttraumatická
kdyÏ proÏijí takováto traumata – nebo
stresová porucha (PTSP).63 Tvrdili, Ïe zoufale potﬁekdyÏ jsou jen nablízku, kdyÏ ke katastrofû dojde.
DSM-IV (Diagnostick˘ a statistick˘ manuál du‰evních
bují 3 miliardy dolarÛ pro léãení du‰evní problémÛ
poruch, ãtvrté vydání) ﬁadí symptomy, které vût‰ina
jen v New Yorku.
pﬁeÏiv‰ích po katastrofû zaÏívá, do kategorie ‚akutV roce 2002 v‰ak noviny The New York Times
ní stresová porucha‘, ãímÏ se chce ﬁíci, Ïe jde o
uvedly, Ïe jen 120 000 (z 8 milionÛ) obyvatel New
patologické stavy, které
York City – coÏ je 1,5 % –
je potﬁeba léãit. Ale trpí
ve skuteãnosti bûhem
opravdu tito lidé ‚poru8 mûsícÛ po 11. záﬁí vyBěhem několika dnů po
chou‘ vyÏadující psyhledalo pomoc. Studie
choterapii a pouÏití poz roku 2003 publikovaná
útocích z 11. září psychiatři
tenciálnû návykov˘ch
v âasopise americké psypředpovídali, že se až u 30 %
lékÛ? Opravdu u nich
chiatrie (The American
hrozí velké riziko, Ïe
Journal of Psychiatry) také
lidí postižených nedávnými
budou trpût dlouhodozjistila, Ïe v New Yorku
útoky vyvine posttraumatická
b˘mi následky svého
a Washingtonu, mûstech
stresová porucha (PTSP)
traumatu? Odpovûdi
pﬁímo postiÏen˘ch útopﬁekvapivû zní ‚ne‘ a
ky, nedo‰lo ke zv˘‰ea žádali o 3 miliardy USD.
‚ne‘.“ – Sydney Walker
nému vyuÏívání sluÏeb
III, psychiatr, neurolog
v oblasti du‰evního
a autor knihy Trocha
zdraví.
V˘zkumníci
zdravého rozumu (A Dose of Sanity).
uvedli, Ïe studie „poskytuje první informaci, která
V záﬁí 2001 bylo pﬁi jednání amerického Senátu
naznaãuje, Ïe události z 11. záﬁí, pﬁinejmen‰ím bûhem
s tématem „Psychologické trauma a terorizmus“
prvních ‰esti mûsícÛ, mûly jen mal˘ úãinek na míru
ﬁeãeno, Ïe „71 % AmeriãanÛ uvedlo, Ïe se útoky
vyhledávání sluÏeb v oblasti du‰evního zdraví ze
[z 11.9.] cítí deprimováni“.62 To je alarmující statististrany populace, která k nim mûla okamÏit˘ pﬁístup
a které hrozilo velké nebezpeãí.“64
ka, dokud ãlovûk nezjistí, Ïe prÛzkum se provádûl
bûhem ‰esti dní po útocích z 11. záﬁí, kdy Ameriãané
stále je‰tû setrvávali v ‰oku a proÏívali pﬁedvídatelHistorie pseudo „nemoci“
né reakce na stra‰livé události. Tento prÛzkum dotaTakzvaná posttraumatická porucha (PTSP) se
zoval 1 200 lidí, z ãehoÏ se, nûjak˘m mnoÏstevním
objevila v dozvucích války ve Vietnamu, kdy mûli

P
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„Posttraumatická
stresová porucha“
(PTSP) byla
vynalezena jako
reakce na následky
války ve Vietnamu,
kdy mûli váleãní
veteráni potíÏe
pﬁizpÛsobit se po
brutálních
událostech, jichÏ
byli úãastni,
domácímu Ïivotu.
Lavinovité roz‰íﬁení tohoto
oznaãení se stalo
jedním z nejúspû‰nûj‰ích a nejlukrativnûj‰ích podvodÛ
psychiatrie.
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Physicians of Canada) o tom napsal: „Struãnû
ﬁeãeno cel˘ postup vytváﬁení psychiatrick˘ch kategorií ,nemoci‘, jejich formulace na základû konsenzu a následné pﬁisuzování diagnostick˘ch kódÛ,
které potom slouÏí jako prostﬁedek vyúãtování
práce lékaﬁe, není niãím jin˘m neÏ zvût‰ováním
podvodu, kter˘ psychiatrii poskytuje pseudovûdeckou auru. Pachatelé se samozﬁejmû pﬁiÏivují
na úkor veﬁejnosti.“67
Dr. Dorman naz˘vá „formalizujícím konsenzem“ postup, pﬁi nûmÏ se o existenci „poruch“
rozhoduje doslova zvednutím ruky pﬁi hlasování
ãlenÛ v˘boru APA.
Psychiatr Walter Afield pﬁi v˘povûdi pﬁed
americk˘m Kongresem v roce 1992 ﬁekl: „Psychiatrie není exaktní vûda. U kaÏdého vytváﬁí enormní
strach a zdravotní poji‰Èovny jsou konsternovány...
NemÛÏete vytvoﬁit zlomenou kyãel. MÛÏeme
nicménû vytvoﬁit du‰evní nemoc pomocí selektivní
a peãlivé reklamy.“68
Posttraumatická stresová porucha dnes zaãala
b˘t „stále obsáhlej‰í a ménû jasnou“, ﬁíká PhDr.
Tana Dineenová, autorka knihy V˘roba obûtí (Manufacturing Victims).69 Existuje pﬁibliÏnû 175 kombinací symptomÛ, kter˘mi lze PTSP diagnostikovat.70
„V dÛsledku pouÏívání PTSP se dûlá nemoc ze
v‰eho, aÏ nakonec jedin˘m zpÛsobem existence
bude b˘t ‚nenormální‘,“ ﬁekla dr. Dineenová.71
Kutchins a Kirk dále uvedli, Ïe PTSP „se stala
oznaãením pro identifikaci úãinku negativních
událostí na obyãejné lidi. To znamená, Ïe bûÏné
reakce na katastrofické události se ãasto vykládají
jako du‰evní poruchy.“72 Dále prohlásili, Ïe „APA
a její pﬁisluhovaãi ani nepﬁipustí, Ïe vytváﬁejí veﬁejnou politiku. Podle nich prostû vytváﬁejí diagnózy
(a tím z vût‰ího poãtu z nás dûlají blázny).“73
Tím, Ïe psychiatﬁi „legalizovali“ PTSP pomocí
jejího zahrnutí do DSM, pﬁipravili cestu pro financování v ﬁádu milionÛ dolarÛ pro ‰kolení „záchranáﬁÛ“ v psychologickém poradenství.
Jak efektivní to bylo?
Profesorka Yvonne McEwanová z Univerzity
ve Fife ve Skotsku, která byla poradkyní americké
vlády ve vûci bombov˘ch útokÛ v Oklahomû,

váleãní veteráni potíÏe pﬁekonat brutální události,
jichÏ byli svûdky.
Tﬁi ameriãtí psychiatﬁi vymysleli pojem PTSP
a lobovali za jeho zaﬁazení do vydání „úãtovací
bible“ Americké psychiatrické asociace (APA) z roku 1980, Diagnostického a statistického manuálu
du‰evních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders – DSM).65
Profesor Herb Kutchins a profesor Stuart A.
Kirk, autoﬁi knihy Dûlají z nás blázny (Making Us
Crazy) ﬁíkají, Ïe vût‰ina vojákÛ trpûla následky své
úãasti na „krutostech, kdy vidûli bizarnû zmrzaãená tûla, nebo z v˘prav na zvlá‰È nebezpeãné
mise“. Ti, kteﬁí kvÛli tomu trpûli mentálními
potíÏemi, proÏívali váleãnou únavu, jin˘mi slovy
vyãerpání, nikoli „du‰evní nemoc“.66
Dr. Thomas Dorman, internista, ãlen Královské
lékaﬁské univerzity Velké Británie (Royal College of
Physicians of the United Kingdom) a ãlen Kanadské královské lékaﬁské univerzity (Royal College of
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uvedla, Ïe psychologické krizové poradenství je
Ti, kteﬁí pﬁeÏili lodní katastrofu, hovoﬁili o znaãnû
pro obûti hledající pomoc pﬁinejlep‰ím zbyteãné
pozitivních zmûnách ve svém pohledu na Ïivot,
a pﬁinejhor‰ím vysoce destruktivní. „Medicína
vût‰ím sebevûdomí a, co je nejdÛleÏitûj‰í, o nejniÏ‰ích
podpírá upadající kariéru ﬁady lidí tím, Ïe se dûlá
úrovních v˘skytu posttraumatického stresu.78
zdravotní problém z toho, co zdravotním proDr. Alex Hossach, klinick˘ psycholog konzulblémem není, a zavádí se pﬁedmût terapie, kter˘ je
tant ze zdravotnické organizace St. Helen’s Trust ve
naprosto nedostateãnû podloÏen v˘zkumem, poVelké Británii, prohlásil: „Nûkdy mÛÏe starostliv˘
uÏívá se v nadmûrné míﬁe a je znaãnû zneuÏíván,“
ãlen rodiny ãlovûku pomoci jednodu‰e tím, Ïe
prohlásila.
vyslechne jeho problémy.“79
Psychiatrická studie z roku 1996 provádûná
Dr. Sally Satelová z New Yorku ﬁíká: „Copak na
u 110 obûtí poÏáru zjistila, Ïe ti, kter˘m se dostalo
to na‰i knûÏí a rabíni nestaãí? Copak na‰e rodiny
psychiatrické krizové poradenství, s tﬁikrát vût‰í
nemají dostateãnû silné instinkty pro útûchu?“80
pravdûpodobností trpûli dlouhodob˘mi problémy.
Varovala pﬁed „profesionály na du‰evní zdraví usiHlavní vûdeck˘ pracovník dr. Jonathan Bisson
lující o senzace“, kteﬁí ‰íﬁí zprávy o smutku
ﬁekl: „...Tûm, kteﬁí doa zkáze a o tom, Ïe
stali poradenství, se daAmeriãané, zdá se, neﬁilo hÛﬁ neÏ tûm, kteﬁí
jsou dostateãnû odolní.
nedostali vÛbec nic.“74
Prohlásila: „To, co poPTSP „se stala označením pro určení
tﬁebujeme – a díkybohu
Profesor Richard
účinku negativních událostí na
zdá se i máme – je moMcNally z Harvardské
rálnû silná a zamûﬁená
univerzity, varuje: „Taobyčejné lidi. To znamená, že běžné
obãanská spoleãnost,
dy pﬁichází okamÏik
reakce na katastrofické události se
nikoli populace intropro informovan˘ souvertovaná do své údajhlas. Musíte ﬁíci sv˘m
často vykládají jako duševní
né psychologické kﬁehzamûstnancÛm, Ïe dáporuchy... APA a její přisluhovači ani
kosti.“81
váte k dispozici terapii,
nepřipustí,
že
vytvářejí
veřejnou
která jim na základû nejlep‰ích informací
politiku.“
z vûdecké literatury
– profesor Herb Kutchins a profesor
pravdûpodobnû nijak
Stuart
A. Kirk, autoři knihy Dělají z nás blázny
nepomÛÏe a ve skuteãnosti mÛÏe vûci zhor‰it
– je‰tû ji chcete?“75

Odolnost tváří v tvář katastrofě
Jak uvedl Richard Tedeschi, klinick˘ psycholog
z Univerzity v Severní Karolínû, více neÏ dvû
tﬁetiny zkouman˘ch traumatizovan˘ch obûtí uvedlo, Ïe jim trauma v urãitém ohledu pﬁineslo i nûco
pozitivního.76
Pﬁi zkoumání vûzÀÛ z období války ve Vietnamu dvû tﬁetiny z nich uvedly, Ïe jsou spokojenûj‰í, silnûj‰í a moudﬁej‰í neÏ byli pﬁed
zajetím.77

Vydû‰ení Newyorãané
pozorují poÏár
Svûtového obchodního
centra.
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Nevládní organizace a vládní
představitelé by měli
spolupracovat na dosažení
toho, že vlády nejprve
odhalí psychiatrickou skrytou
manipulaci společnosti
a následně budou pracovat
na jejím odstranění.

2

Je zapotřebí zákonných
a politických ochranných
opatření, která zabrání psychiatrickému pohrdání právy
člověka na lidské a uctivé
zacházení a prosadí právo
na ochranu před ekonomickým, sexuálním a dalšími formami vykořisťování, fyzickým
či jiným zneužíváním
a ponižujícím zacházením.

3
4

Jakákoli legitimnost
propůjčená psychiatrii jako
„vědě“ by jí měla být odebrána, neboť tvrzení o její
„vědeckosti“ je vyložená
a prokazatelná nepravda.
Lidskost člověka k člověku
bude vzkvétat pouze za
nepřítomnosti psychiatrie
a psychologie.

Úcta k lidsk˘m právÛm je základním
stavebním kamenem civilizovan˘ch
národÛ a základem, na nûmÏ mohou
lidé dobré vÛle pﬁekonat v‰echny rozdíly. Nahoﬁe: Nelson Mandela a F.W. de
Klerk si podávají ruce pﬁi konci
apartheidu a zaãátku nové budoucnosti
Jihoafrické republiky.
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Cesta k nápravě

P

sychiatrie pﬁedstavuje niãiv˘ nástroj
V podstatû jde o smûr opaãn˘ k tomu, kter˘ nás
spoleãenské kontroly. AÈ uÏ pomocí do tohoto ‰ílenství pﬁivedl.
rasov˘ch ideologií zodpovûdn˘ch za
Pokud nám alespoÀ trochu záleÏí na kvalitû
holocaust, etnické ãistky nebo pomocí na‰eho Ïivota, na Ïivotû dûtí a na budoucnosti,
taktik pouÏívan˘ch k v˘robû teroristÛ, musíme se tím zab˘vat. Dokud nedojde ke zmûnû,
psychiatrické a psychologické metody na ovládání není to noãní mÛra, ze které se vzbudíme.
mysli nadále zpÛsobují ne‰tûstí mezinárodního
Buìme ãestní.
rozsahu.
Psychiatrie je pﬁiJejich zhoubn˘ vliv
nejlep‰ím pﬁedstíranou
je
vidût
zejména
filozofií odûnou do
Pokud máme skoncovat
v armádû, v˘zvûdn˘ch
vnûj‰ího zdání „vûdecsluÏbách, ve vûznicích,
k˘ch faktÛ“. Jakákoli
s lidskou nelidskostí k člonemocnicích a vzdûlálegitimnost propÛjãená
věku, musíme si uvědomit, že
vacím systému. Obãanjí jako „vûdû“ by jí mûla
ské organizace a zodb˘t odebrána, neboÈ její
skutečnými nepřáteli jsou
povûdní vládní pﬁed„vûdeckost“ je vyloÏepsychiatři a psychologové,
stavitelé by mûli sponá a prokazatelná nelupracovat na dosaÏení
pravda.
kteří jsou zkušení
toho, aby se nejprve
Podobnû jako mlaa motivovaní výrobou smrti,
odhalila psychiatrická
distv˘ delikvent, kter˘
skrytá manipulace spose zﬁekl svého vychodestrukce a chaosu.
leãnosti a následnû buvání a dostal se do ‰patdou pracovat na jejím
né spoleãnosti, se muodstranûní.
síme zeptat sami sebe,
AngaÏovaní obãané a organizace by se mûli zda se chceme dál potloukat s partou, která nemá
zasazovat za zavedení zákonn˘ch a politick˘ch Ïádnou budoucnost – s „profesionály“, kteﬁí nás
ochrann˘ch opatﬁení, která zabrání psychiatrickému pravdûpodobnû zniãí.
pohrdání právy ãlovûka na lidské a uctivé zacházení
Nebo uÏ toho máme dost?
a prosadí právo na ochranu pﬁed ekonomick˘m, sePokud máme skoncovat s nelidskostí vÛãi
xuálním a dal‰ími formami vykoﬁisÈování, fyzick˘m ãlovûku, musíme si uvûdomit, Ïe skuteãn˘mi
ãi jin˘m zneuÏíváním a poniÏujícím zacházením.
nepﬁáteli jsou psychiatﬁi a psychologové, zku‰ení
Mûli by také chápat, Ïe jakkoli se vûci ve a motivovaní v˘robou smrti, destrukce a chaosu.
spoleãnosti zdají b˘t ‰patné, kdyÏ sledujeme ‰ílenPotlaãená lidskost k ãlovûku se stane zﬁejmou
ství v ulicích, domovech a ‰kolách a úãinky teroriz- pouze za nepﬁítomnosti psychiatrie a psychologie.
mu, existuje cesta, kudy ven.
To je cesta k osvobození.
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DOPORUâENÍ
Doporučení

1
2
3

Psychiatrické zneuÏívání je smrtonosná zbraÀ, která zaÏehla explozi mezinárodního
terorizmu. Ovládání mysli a chování musí b˘t odhalováno a v kaÏdé zemi svûta
postaveno mimo zákon.

4
5

Îádn˘ ãlovûk by nemûl nikdy b˘t nucen podstoupit elektro‰okovou léãbu,
psychochirurgii, vnucenou psychiatrickou léãbu nebo vnucené uÏívání
psychotropních lékÛ. Vlády by mûly takováto zneuÏívání postavit mimo zákon.

6

Peníze daÀov˘ch poplatníkÛ nesmí b˘t pouÏity k financování psychiatrick˘ch
nefunkãních metod a „léãení“ „nemocí“, jejichÏ existenci nelze vûdecky potvrdit.
PTSP není „choroba“ – je to „normální“ reakce na dûsivou situaci.

Jedinci, kteﬁí pouÏívají zhoubné psychiatrické metody k v˘robû teroristÛ, musí b˘t
identifikováni a umístûni do ãela seznamu nejhledanûj‰ích mezinárodních teroristÛ.
Jedin˘ zpÛsob, jak vyhrát válku s terorizmem, je znemoÏnit psychiatrÛm v˘robu
vrahÛ.
Organizace spojen˘ch národÛ, nevládní organizace, organizace zab˘vající se
ochranou lidsk˘ch práv a angaÏovaní jednotlivci musí spolupracovat na vytvoﬁení
nové Mezinárodní úmluvy o lidsk˘ch právech, kterou ãlenské státy podepí‰í
a ratifikují a která bude slouÏit pro zaji‰tûní ochrany práv v‰ech lidí pﬁed ovládáním
mysli a psychiatrick˘m zneuÏíváním a bude pozitivním zpÛsobem po vládách
poÏadovat odhalení a zastavení ve‰kerého zneuÏívání tohoto druhu.

Mûla by se zavést zákonná ochrana, která zajistí, Ïe psychiatrÛm a psychologÛm bude
zakázáno poru‰ovat práva v‰ech lidí na v˘kon v‰ech obãansk˘ch, politick˘ch,
ekonomick˘ch, sociálních a kulturních práv, jak je stanoví V‰eobecná deklarace
lidsk˘ch práv, Mezinárodní úmluva o obãansk˘ch a politick˘ch právech a dal‰í
relevantní nástroje jako napﬁíklad Soubor principÛ pro ochranu v‰ech osob v pﬁípadû
zatãení a uvûznûní.

DOPORUâENÍ
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Mezinárodní občanská
komise za lidská práva

O

lidsk˘ch práv OSN, zejména následujícími ustanoveními, která psychiatﬁi dennû poru‰ují:

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, podnikatelé a obhájci obãansk˘ch a lidsk˘ch práv.

âlánek 3: „KaÏd˘ má právo na Ïivot, svobodu
a osobní bezpeãnost.“
âlánek 5: „Nikdo nesmí b˘t muãen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo poniÏujícímu zacházení nebo trestu.“
âlánek 7: „V‰ichni jsou si pﬁed zákonem rovni
a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez
jakéhokoli rozdílu.“

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 subjektivních „diagnóz“ postrádajících náleÏité vûdecké nebo lékaﬁské opodstatnûní. Psychiatrie na základû tûchto lÏiv˘ch diagnóz obhajuje a pﬁedepisuje
Ïivot po‰kozující léãebné postupy, mezi nimi pouÏívání psychotropních lékÛ, které zakr˘vají skryté
potíÏe pacienta a brání mu v jeho uzdravení.

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.

Její práce je v souladu s V‰eobecnou deklarací

MEZINÁRODNÍ
obãanská komise za lidská práva
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POSLÁNÍ CCHR
OBâANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
Obãanská komise za lidská práva vy‰etﬁuje a odhaluje psychiatrická poru‰ování lidsk˘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.
Chris Brightmore
b˘val˘ vedoucí oddûlení kriminality,
Metropolitní policie, Velká Británie
„V dozvucích 11. záﬁí to byla CCHR, jejíÏ
usilovn˘ v˘zkum odhalil zapojení
psychiatrie do tûchto tragick˘ch událostí
a roli Ajmana al-Zawahírího. Al-Zawahírí
byl v tisku udáván jako hlavní pomocník
Usámy bin Ládina, ale nyní byl odhalen
jako zlovûstná psychiatrická vedoucí
osobnost v pozadí teroristické kampanû...
Jsem si naléhavû vûdom zla, kterého jsou
zlomyslní ãi dokonce jen pom˘lení
psychiatﬁi schopni, jestliÏe jejich aktivity
nejsou pod peãliv˘m dohledem. Toto je
rozhodující role, kterou CCHR tak hrdinnû
vykonává.“

Mustafa Bijediã
velvyslanec stálé mise republiky Bosna
a Hercegovina u Organizace spojen˘ch
národÛ
„Jedinou zbraní, kterou v této válce máme,
je pravda, a vy [CCHR] jste nám velmi
pomohli shánûním dÛkazÛ a ‰íﬁením informace o tom, co se v Bosnû a Hercegovinû
dûje, na v‰ech moÏn˘ch liniích po celém
svûtû.“
Simon Wiesenthal
mezinárodnû proslul˘ lovec nacistÛ
„Z celého svého srdce oceÀuji plán vést otevﬁenou diskuzi a b˘t aktivnû proti poru‰ování
lidsk˘ch práv psychiatrií ãi dokonce souãasn˘mi vûdami..., protoÏe i v dobû, kterou se
zab˘vám já, byli lidé v nemilosti
odstraÀováni a zaÏiva pohﬁbíváni: Je dÛleÏité,
aby se na tyto skuteãnosti poukázalo a bylo
uãinûno v‰e potﬁebné, co se musí udûlat, pro
zastavení tûchto zloãinÛ.“

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.
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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 Menschenrechte 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

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 Menschenrechte 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

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

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
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Citizens Commission on
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Phone/Fax: 81 3 3576 1741

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

CCHR Lausanne,
Switzerland

Citizens Commission on
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Phone: 27 11 622 2908
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