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Člověk se objevuje v tom okamžiku vývoje, kdy schopnost pudového přizpůsobení
dosáhla nejnižsího bodu.Je si vědom 3ám sobe jako zvláštní entity, může si vzpomínat na minulé, představovat si budoucí a může, symboly označovat předměty a
jednání .Má ro-zum, kterým se chápe světa a rozumí mu> má schopnost, představy ,
pomocí níž 3e dostává daleko za „hrapico 3vých smyslů, "
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člověk jc zároveň součástí přírody, ale přitom existuje i vedle ní .Přetváří své
okolí podle 3vé vůlo .Toto přetváření přírody/natura/ sc nabývá prací .Vzniká kultura, člověku vla3.tVrí.Spolu s ní so člověk stává zpětně nedílnou součástí přírody.
'„ Jodinec je představitelem lidstva.Jo specifickým příkladem lidského druhu.Je
- sám sobou - a jo také - vším - ; je individuem se svými zvláštnostmi a v tomi to smyslu jo noopakovatelným .Současně řoprosontuje všechny zvláštnosti lidstva.
!'; Joho individuální osobnost jo determinováni zvláštnostmi lidské existonce,ktoré
1
, jsou spoločné všem' li don. "
''
• :•
'
7
/ E. Fronm /
člověk vidí, žo jo slabý a uzavírá „omlouvy" s ostatními lidmi. Seskupuje so vq.
společenství ne aby odevzdal 3voji individualitu, nýbrž aby ji sumoval. Je' to
kategorický požadavok lidského druhu, sp.olečonskét'j vědomí. Vývojem so však tento hlavní požadavok zvětšování individuality v rámci dobrovolné spoločnosti zq--tlačoval do druhového' podvědomí. Vrchu nabývá druhá z ne jsilně jších.sloírek osob nosti, touha po moci - ovládnutí» Touha po. individualitě, rovnosti T$*věrá občas
;
nap o vrch, do vědomí a'- jc. sublimována vzpourou, vandalismem, v civilisovano jších
poměrech revolucí.
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Nyní jo XX. století. Lidstvo uvolnilo síly, ktorými jc 3chopno zahubit sobe i nejbližší okrsky vesmíru. Vidí, žo 3ublimac<p vzpourou, vandalismem, jo v součas ňých
podmínkách nemožná.- •. !
•,." /
Musíne onozit na minimální možnou-mez ,;:civili3ovanou" .íformu - revoluci. Odstranit
fysické adušovní násilí proti jednotlivcům..i skupinám. Músíme všajj najít výcho disko, noboí výšo zmíněné způsoby „.Qdraagování" až doposud zachraňovali lidstvo
od toho, aby so nezměnilo v houf poskakujících"'hourotiků.
Svět jo v krizi .lidstvo prožívá krizí, hodhot a morální struktury .Světová spoloč- '
nost jo rozdělena na dva tábory : táber"chudých ¿bohatých-, zorní. Další ypona
/ dříve železná/ štěpí lidstvo podle vztahu jednotlivce k' výrobo na áotíš' kapi -' •
tc.li3tické a socialistická. Tato dvo dělení ao prolínají a my 30 snažíme vybřed-'
nou t.Všechny systémy vidí dvě costy
DIKTATURU A DEMOKRACII l
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na kytary, klaksony a blatníky
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Slyšol jsem jejich jé jé jé
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s refréne n velké naděje
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Viděl .jsen jak si všichni delegáti strhli s uší sluchátka
i

s velikou vděčností zr tuto pauzu
v nekonečném projednávání
zda tato planeta bude' či nebude
/

Nevěřil jsen očín jak je ten rytnus usnířil
A. Beatles si ostříhali vlasy
•na počest této historické události
0

i
John Lennon s čep'icí v ruce
í
obcházel zástupce všoch zení světa
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no a za ty peníze co od nich vybral
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rece. si...,

tu saas jednou renesanci. Staré způsoby v mezinárodní po-«

litice se oprášily a dostávají nový nátěr. Holt velmoci jsou

i

a

« pořád velmoci a malé státy jsou prostě malé. Chci tím říct,

»

•

že ne všechny plody novodobé renesance jsou chutné. Budiž nám

o

•

útěchou, že jsou na světě lidé, kteří i při uplatňování staro- «
nové politiky "tvrdé ruky", neztrácejí jistý smysl po recesi.
V současné době je aktuální K

, Totiž od jednoho podzimního

dne na jeho masivní vrata zaklepala stará cikánka. 3yla tehdy
nejen bez «protekce vpuštěna dovnitř, ale dostalo se jí i slyšení. A jak naznačují poslední udátosti, byla vyslyšena. Od té
v
chvíle mají
všechny světové tiskové agentury novou senzaci:
%
v pečlivě hlídaném K

se děje něco neobvyklého. Tajemného.

Jako by se tam od rána do rána něco vařilo, smažilo a pálilo.
Novináři se předhánějí v dahadech, ale nic konkrétního zatím
nikdo neví. Jsme tedy dvojnásob rádi, že můžeme našim čtenářům
¿ako r rvní, díky našemu stálému dopisovateli v M

. předlo-

:

žit seriosní informace o; posledních udál ks t ech v K
Stará cikánka,» Satina Stěfanovna ¿¿ušuková, přinesla sebou
aašlý pergamen, v jehož záhlaví stálo: "Jak zpět si získati
a tracenou lásku h přátelství". V-řecej-isu, který následoval,
® e pak praví :
Ji. Dobře smíchej trochu vlastní krve, čerstvé papoušci vcjcc,
hroší hormony a na špičku nože soli. To vše zahřej na stříÍDrné míse nad plamenem svíce, nechej uschnout na prášek a pak
Špetku této směsi zamíchej do jídlo čtrnácti a:

Č

2. Řádně ši umyj ruce, potři jc r ak rostlinou zvorou Nibií vera
V

v

v

v

a několikrát jimi poblad nahou hrud čtrnácti m

\:

3. Při měsíčním

„
úpnku

C
k

se válej nahý v trávě plné ranní rosy.

Sat.ina Stěfanovna tgrdí, že se s tímto pracovním postupem dosahuje pronikavých úspěchů už přes 300 let, zvlášftě pak v posledních dvaceti lotech.

Nesmí se ovšem pauzírovat, Tedy

těšrre se ! A propos, dívky, necítíte obsas na své hrudi něčí
cizí ruce ?

•• Úvod. Dobrý den. Promiňte i že ruším Váš případný odpočinek, ale nemohu jinak. Chci
Vás totiž o něco poprosit. Dovolíte? Že ano? Tedy dobře. Připravte se na několika
minutovou zátěž Vašich nos kových závitů. Vrátíme se společně /jste-li dívka či
paní, nabízím Vám pomyslné rámě
/ zpět až o pětatřicet let.
*

.

•

(

Program. Nejprve Vás požádám o přeladění vzpomínek do doby únorové. Jak? Ale samozřejmě, že polednové. Jak 'inak. To bychom si jinak mohli povídat nojvýšo o začátcích tělesných trestů, či r..šení zoub!ců. Hm,Vás pohled patrně ještě stále noví oč
běž i.•Přerušme však na chvíli návr-t a nahlédněte do nôktwróho zo svých šuplátok,
kd^- najdete zajistí umazaný časopis nudl -vóho tvrru. Ano, onen s dívkou a hedjm
nad kozorohem. Nalistujeme si stránku patou a Vy si ji přelétnete zdola nahoru a
obráceně. Pa't a přečtěme si následující slova*
„,*.., ale i proto, žo podobná pl .tforma zde exiatov la, a to sice až do ro'ni
1938, v podobě časopisu levicových mediků - RENTGEN -. Na joho trrdici -chci z Vaší podporou v budoucnu navázat a v aoul du 3 novými mocenskými podmnkami tuto tr
dici rozvíjet
No, nejsem egoista, ta první osob' v W x t u byla tohdy vskutku pravdivá. Dnes už
mohu mluvit v množném Číslo, jménem hezké řádky 1-dí. Alo.'Musí o tom všsn vědět
ještě někdo mimo Vás? Mam si. nechat od jiných vyčítat pluralismus? To rr»děj budu
pro Vás napraveným ofeoistou• A ještě jed.n důvod. Víte Vy, jak
blbě se dělá
dialog v plurálech. Zajato to. Prosím? Jestli jsem si tehdy předat voval jako >.ov'
nynější „močonské podmiň^" ? Mám Vás zarmoutit, či potěšit? Ncpřcdatatoval.
Ju-li':ož však vidím, že Váš pohled počíná opět těkat, soběhnomeš několik řádek nív
,
*
ZU .
„
... c / ja :o* hlasatelé aamo3t.tné skupiny mediků a l'kařů."
Vy máto ty lékařů škrtnuté? Já jo aico š!crt-iuté nemám, alo ¿-..mu vám přesto nepůjčím, T .k prosím. Seznámoáí uáne zo. sebou. Vlastně spíš opakování seznámení. A seznámili jsme ao a oovýa po;mem: ,RENTGEN
Nechci so do t m o u t vůbec Vaší cti ani
vzdělání. Rentgen, jak jej myslím já, ňení vs'.utku příliš znám. A jsou mnozí, kteří
se snaží soč nohou, aby o hen bylo známo ještě méně. V no jlepsím případě, aby zůstal znám jako výstřelek, který byl udušen přomoudřelým atářím /prosím chápejte a'.á
ří duševní./
"<*•
Bolí Vás -.ohy od stálého chození,, prosím sedn.to si. Rozvykládám Se . Mé sporé znalosti pocházejí jednak od pamětníků, jednak z ještě spořejší literatury, z vlastní
zkušenosti a tak v ů b e c . S h o d n W sy že RENTGEN byl časopis, že RENTFEN byl klub.
A potom, že RENTGEN BUDE ZNOVU ČASOPIS A ZNOVU StlE.
Jako časopis vzni 1 -RENTGEN- v roco 1935. V tehdejší dobo to nebyl čin neobvyklý .Bylo to období po světovém studentském kongresu v Bruselu, kde vznikla STU
DINTSIO? FRONTA ZA MÍR, POKROČ, SVOBODU .Byla opuštěna linie centrálních časopisů.
Jim podobné vznikly i na jiných fakultách .RENTGEN mel své sídL v Praze. Tam byla líheň nekonformních 3tudcntů - mediků. Vaše následující otázka' zní:„Hm, v Pra
ze? "Nedejte so svésti lokálním patriotismem, nobot i v Brně byl - RENTGEN - .
Sice ne klub, ale brněnská přilehá časopisu, která začala již vycházet v třicátém šostóm roce. Konečně, poslechněte si/lépe ,přečtěte si/ úryvek z,.přílohy
brněnského RTG -38" ,

f

„ Právo před dvorne loty jsme-vydali první brněnskou přílohu RTG. Jako program
jsme si tehdy vytkli společně se vloni medi'cy na naší fakulte pracovat k uvědoně lémuuplatnování na3ich 3$ciálních starostí a kulturních zájmů 11a fakultě i v širším studentském okruhu." eausíme dnes po dvou letech svůj program revidovat, nao pak , zdůraunujjme jej. Dnes, více než kdy jindy jo třeba bránit a stále rozšiře r
vat naše sociální vymoženosti, ochránit q přivést k dalšímu rozkvětu naši stavov skou organi saci : Spolek čs.mediků, zachovat věrnost těn zásadám, ktoré nás udr žuly při životě v mnohom těžších časoch minulých. Zdůraznujemo tento program právě
dnos, kdy jo těžké za něj bojovat."
Pokračujme dále! Největším nepřítelem těchto skupin mediků a lékařů-byla akademická konformnost vedení Spolku modiků, ndúnosné poměry v posluchárnách, laboratořích, notečnost studontů, halící se do liberalistického pláště stavovské nadřaze: nosti. Ano můj milý protějšku, velice podobné poměry jako dnes.Až přokvapivo podob
né, viäto ! A korouhvičky so točí" dál. A tomu, kdo se ptá, odkud fouká vítr, mohu
odpovědět : od v
zvonivý
stepí
panco
sibirjak Za pecí u má
bude dobře těm, kteří neznají verše :
..Za vetrom plosnivot,
.
nochcen a nebudem
Po větru, netečně veteš so kutálí
po proudu i bahno někdy se hne.
V závětří na sýpco jen krysa zahálí
nón vítr náladu vždycky zvedne ..
Co Vás trápí dn^s, to nebudu rozopisovat .Prolistujomo si stránky bývalého RENTGENU.
Výňatky nebudu komentovat, budeto - li nalézat podobnost, není čistě náhodná. - •
„Než jsme začali RENTGEN vydávat, dlouho.jsme počítali.Úzkostlivo jsno počítali
každou korunu.Pak jsme so odhodlali .Vyšlo první číslo»Bylo úplně rozobráno."
„¡.Inohé naše přítolíčky však trápí otázka, kdo na to borome. On si takový idoalista nedovede představit,že obětavost se dovede obejít i bez penoz• Účtujeme proto veřejně. Kdokoli so ... pozeptá v kterékoli tiskárno, kolik stojí vytištění
takového časopisu, pochopí, že RTG so udržuje vlastní silou."
RENTGEN byl časopis organisátor, kdo kolem aktivního jádra několika stálých,pro
voc zapálených so soustředila celá masa čtenářů, ktorá zároveň byla masou autorů
a dopisovatolů. Málo bylo pasivních, brz byl 'caždý stržen aí •pro, či proti.
„Pitevnami, laboratořemi, posluchárnami a klinikami lékařské fakulty jdou hlasy
volající: jest. něco nozdravéhe mezi těmito stěnami i mimo ně a nejsou to-jen no
mocní.Těžká choroba zachvacuje svět, joho hospodářství, kulturu, rdousl vědu ,
rozleptáva podmínky studia nodiků.Jaké jsou příčiny této choroby a jaké jsou pro
středky proti nim?..."
„Kdo je sídlo choroby a 'rtoří paraziti ji vyvolávají, který orgán jo zachvác.n a
kdo je třeba radikálního zásahu? Od toho. máme. RENTGEN .V jeho pronikáván světlo
vidino, že na naší fakultě jo celková, tato choroba komplikována lokálním nedu hon.Tin je vedení Spolku no. Lků.Jakorakovinný nádor zeslabuje odolnost fakulty
a bují na útraty zájmu mediků."

»

„Nochcumo být složk u nemocného světa, ale jeho zdravia, chceme být lékaři v
no jkrásně j š in slova snyslu, lékaři provontivníni Jľašisnus, najstrašnejší pohro-na lidstva a nejzhoubnější opidonio, horši než nor hrozi lidsko 'spoločnosti,
hrozí nán.Předejděno nu."
„Porun dal cechům tři vymoženosti: chytrost, poctivost a národní s jodnoconí ,a- však s tou podmínkou, žo vždy jon dvěna z nich nůžq so každý Čech ar~ ičasně hono
ait .Ji trk Cech jo bud poctivý a národně s jod:ioconý,alo pale nc-ní chytrý .Nebo jo
chytrý a národne s jodnoconý,alo pak není poctivý.Nobo konečně jo chytrý a pocti
vý,ale pal; noní národně sjednocený."
„Uživatolnýn zdrojom duševního života - aspoň joho negativních projevu jo nožná
útlun notorického jodnání.Dosel jsen k tonut, pojetí rozborem 3nutku a strachu.
Dušovní výkony by byly v dialektickom smyslu znogutivnělýni ,popřenými tělosnými výkony.Nachá zínc v tóto hypotézo náhrady tělesné prácc cítěním a nyšloním ,
v nojširšín sleva smyslu, nožnodt syntézy Pavlova s Frouden./Antar/ "
„Nastala konjun'ctura hystoriků, kterým jo každá katastrofa živlom nejvítanějšín.
V pohromě, let.rá postihla náš národ chtěli bychom ván, přátolé, lékaři a nodici
promluvit slovy daleko více závažnějšími vnož dosud«Posílit a svolat muže a uvě»»
domělé ženy a zakřiknout hy_ torické skety, hrozící svojí bezhlavou panikou učinit teprve porážku úplnou a znunožniž ničemy,- ktoří na národním noŠtěstí by
chtěli vybudovat své sobocké štěstí a kariéru. Samostatnost a svoboda národa čo
skoslovonského byla obětována v zájmu krátkodobého oddálení katastrofy dosavadního světového hospodářství, kt^r' 30 octlo v neřešitelných potížích"
„Tún, žůbychon p slochli špatných a zbabbělých rádců a úplně 30 přizpůsobili ci
zimu rožimu, ztratili bychom právo na svébytnou oxistonci.Nikdo na. světě by v
ná3 už příště neviděl Čechy a Slováky."
,,^oní důvodu, abychom ponížení nám způsobené zvětšovali dalším ponížením sobe
samých."
„Otroctví nám může být na čas vnuceno, alo ni'dy 30 mu nesmíno oddat dobrovol něl To by byl definitivní k noc! Dobrovolné otroctví je irrovcrsibilní! "
„ífeSKGSLOVENSlrf FAŠISMUS ROVNÍ 35T ÍÍ|IK03L0VENSKÉ SEBEVPáŽDČ!."
„Dialektický materialismus sjednocuje rozpory mezi praxí a teorií a staví na
svět nový typ norozdvojoného čl vělca, který ví po potřebuje vědět a ktorý dovodo, co . otřobujo dovést t Důkladnou teorií vyzbrojeného praktika.Dialektický materialismus však sán jo teorií o. proto musí jít rzku v ruce s praxí .Jinak není
ani dialoktickým ani materialisnoni"
„Marxista chc^ vědět jediné : co mám dělatI Měaták chco jon jediné s vědět!
Dosud filosofové svět pouze, vysvětlovali, marxisté jej chtějí změnit."
„Nojvětšírj štěstím člověka jo sdělovat 3e, projevovat so, a dávat se .Lidé no hlodají přátelo proto, aby od nich co nejvíc- vzali, ale naopak,aby jim co nejvíce dali:
Jo třeba rozumně a klidně uvažovat'
Je třeba jít proti proudu.
Jo třeba upro3třel lží mluvit pr:.vdu.
Jo třob si počínat mužně a nedopustit, aby hystorio nás dovodia
k zoufalé národní sebevraždě.
Pravda nakonec zvítězí.

\

\

Povstaňte, prosín vážený protějeku.Ne proto,že je to vše, co Vám mohu prozatím o bý
valem RENTGENU říci, ale proto, že někteří jeho členové zahynuli v koncentrácích .
Děkuji,Nechci však do naší rozmluvy vnášet smutek.Už proto ne, že ti mr ví žili pro.
radost,krásu a štěstími pravděpodobně i smrt brali jako poslední nevkusný výstřelek
3vého recesního protivníka.
„Proč však začínat činnost RENTGENU právo'dnes,soudruzi, v této době, hodí 30 to?"
Nemohu než odpovědět: Právě v této době, právě pro jeho nekonformní činnost, právě
proto, že se to hodí .Stereotypní otázky: „Neporuší so tímto činom jednota studentů",
doplňujijakcu jednotu, kdy. jednotu.
Vážoný protějšku! Stanoš - li so členom RENTGENU, nebudeš spáti na vavřínech ani
dýchati stálo růžovou vůni.
Ífíkám Vám ještě jednou : ^eznáno stanovy starého RENTGENU, neznámo přosně joho
„Akční program" .Noznámo «Třoba obojí ob'jovímo spoločne v některém z mnohých archivů Jíoohci Vás ohromit ani počtem 3tran stanov, ani složitou institucionální stavbou
Chcete - li znát program, zásady, minimální platformu, pročtěte si předchozí dvě
strany tohoto časopisu, chcete - li poznat praktickou činnost, pomozte těm několi ka, ktoří již začali, chcwte - li znát stanovy, počkejte si do příštího čísla a
zapamatujte si následující body :

l/RENTGEN jo kulturním společenstvím mladých lidí.
2/Klub navazuje vědomě na tradico. RENTGENU - 35 v moderním pojetí.
3/člonstvi jo dobrovolné, výběrové, čostné a nezištná.
4 A čele klubu jo klubová rada s fluktujícím přodstavitelem.
5/Nikdo, ani funkcionář nesmí být preferován, pokud se týčo hmotného, ani
duchovního najotku klubu.
6/Z dobrovolnosti členství vyplývá p vinnost aktivity.
7/Hhacía motorem klubu jo kulturní výbor - neuž vřený koloktiv členů klubu..
8/Progran klubu uskutečňují v zájmu většiny členové klubu.
9/Monšina nesmí být diskriminována, muaí jí být dána legální možnost dokázat
opodstatněnost jejího odlišného názoru.
10/Krodo člena - raději poctivě nesouhlasit, nož pracovat proti své u.svědomí.
ll/Výslodnicí činnosti klubu j3ou vlaitní publikace, časopis, besedy,hromady
12/Zásady hospodaření

klubu jsou odvislé od praxoa spojují 30 s vůlí většiny.

Nemohu poskytnout víco .č

mám raději užít obratu poskytnout méně.?

Loučím se a na brzkou shledanou.Nobo lópo slovy V + W sI( Nashledanou v-lepších
časoch" -nebot kdybychom nevěřili, že každý další okamžik našeho života
lopší nuž předcházející,nomělo by vůbec smysl žít .Tož hola.
/Z RENTGENU 35 - 38 vybral a některými větami doplnil

Jiří ŠOB /

»
I.
Rád š*l bych' za tíni imaginárním Jií
sám v sebe věřit
či jen doufat
v to co duši duší dělá
a přitom bohu chtěl se rouhat ?
Skrček, jenž na tebo pod ochranou
mýdlové bubliny řve
poznal příliš pozdě, že dav
že davy posodló,
lačné joho Icrvc
dychtící po odvetě, či po pomstě
poklekli pod oltář,
rádi by sfoukli mýdlovou bublinu
a vzali na SkrčksQudaohutnou dubinu
na Sk-Ska ,
býval kdys otrokář
dnes • Jp,zpitého však pod obraz •

Tu vstal bych
a šel 30 bít ! I
Ne a davy Skrčka malicherného,
/ vždyí co za námi, to odpustit so má/
šel bych - foukat bubliny a snít
o Skrčcích v davech co 3můlu žhavou
na hlavu dovedou si lít «.«

ASOCIACĽ MA A e 50 C í A Q I
Senec u Bratislavy je možná pro Československého studujícího medicíny pojmem.
Zástupci lékařských fakult zde totiž dali základ společenství medické obce
studentské. Jedinou fakultou na území naší republiky,která není členem této
takzv Associace je právě naše ĽF UJEP.Proč? Vždyt to byli studenti brněnské ĽF,
kteří v minulých letech usilovali o takzv «OBOROVOU SPOLUPRÁCI-,-Pokusil bych
so z hleäieka prostého stůdonta-medika poodhalit některé mocenty stanov AssociaCe,které jsou buď sporné,popřípadě nepříliš dobře formulovány^
Článek A ./všeobecná ustanovení/
§ 1. ílázev: Československá medická asociace /CSMA/
, § 3. Charakteristika,smysl a cíle organisace.
a/"ČSMA je nezávislá a svéprávná organisace studentů LF a jejich absolventů
s československou státní příslušností,
b/ Politická angažovanost ČSMA vychází ze zájmů demokratické většiny jejich
•
členů.
.
.j
o/ Statut asociace vylučuje jakékoliv direktivní řízení CSHA jako celku,politickou nebo jinou organisací stojící mimo ni.
d/ Politicky řízená organisace,která může být členem CSMA., jestliže representuje většinu posluchačů fakulty,
e/ Politická organisace: která je členem CSMA amí v rámci associace prosazovat jen zájmy odborové a oborové.
'.
.
f/ Začlenění ČSMA. do vyšší struktury organisační je dovoleno jedině na základě svobodného rozhodnutí dvoutřetinové většiny voleného vedení a na
základě respektování její právní subjektivity,
g/ ČSHA hájí odborové a oborové zájmy svých Členů bez ohledu na pohlaví,politické přesvědčení,rasové a národnostní příslušenství a náboženské vy znání«Vychází při tom z principu humanity.
hJ CSMA je ochotna spolupracovat se všemi organisacemi a institucemi,které
uznávají její plnou suverenitu.
§ 4 . Orgány Associace'. 1
a/ Vrcholným koordinačním a řídícím orgánem associace je celostátní konference volených^zástupců fakultních org&nisačí,adruženvch v associaci .
b/ Koordinačním,výkonným a representačním orgánem mezi konferencemi je Rada zástupců ĽF./RZĽE1/
Článek B.
' ^
§ 5. členství v associaci je dvojí: řádné-tj.kolektivní '
čestné-tj.individuální
§ 6. Žádným členem CSMA. se mohou stát i fakultní organisace,ve kterých je členství jednotlivců dobrovolné,které přijmou tento statut a pravidelně platí
členské příspěvky-.Jestliže existuje na jedné fakultě více organisací,stává,
"se členem associace ta organj.sace, která má největší počet členů .Výšku po elatku určuje RZĽF.
i § 8. Členství zaniká :
a/ nezaplacením Členského příspěvku
...dále porušením stanov,vystoupením
; § 9. Prava všech členů ČSŽÍA :
a/ zúčastňovat se schůzí a akcí...dále obracet se s návrhy,stížnostmi,dotazy,
- ' . požadovat poskytnutí právní podpory,společenské záruky
§ 10. Práva řádných členů:
...hlasovat,volit,být volen,nahlédnout do zápisů,odvolat se proti rozhodnu
tí orgánu
Další paragrafy pak vytyčuj., povinnosti,pravidla konference,volby,majetek . .
i
Tato část stanov,kterou zde podávám čtenáři se dá nazvati pouze snůškou protimluvů, nedemokretičnosti, hehumánosti, diktátorství a hlavně megalomanické
j hlouposti a neprózíravosti. Nevadí mi,že organisace nemůže mít pohlaví,ani přes
svědčení.Vadí mi,že dvacetiletá deformace naší společnosti nechala tolik škod
i na studentech.Vadí mi,že hlasovací právo v organisaci touže mít mizivá menšina,
která ještě nevíc potřebuje na svoji ochranu smírčí soud,presidium a peníze ostatnich mediku«Mrzí mě,že tato menšina 3e dovolává právní sibjektivity.
- jš -

j

Z předmluvy k očnímu lékařství prof.Dr. Jana Vanýska.

Mové a stále se vyvíjející nazírání na uspořádání¿nápln i účelnost lékařského studia nutí nás stále k úvahám, co je základní a co má integrující význam

Požadavkům vývoje musí so přizpůsobit přednášky a praktická cvičení,ale i učobnico. Učebnice musí obsahovat základy oboru,musí sloužit zdravotnické sou
časnosti i .budoucnosti a musí být odrazem zdravotnické organisaco.

Kdysi dal jsem sočísti stránky učebnic,lctóré vkládáme do-TukoU našemu stu dujícímu lékařství. Součet byl úctyhodný - 21 000 stran. Tohdy jsem so rozho
dl pokusit se napsat prohled očního lékařství v rozsahu potřebném pro studujícího a pozdějšího lékaře, který nobudo ofthalmologom .Znám námitky,obhajující rozsáhlejší učebnice,z nichž posluchač vysoké školy musí prý si umět vy
brat. Vím o dobré snazo autorů, ktorř chtějí vložit do rukou víco než jo ú
měrnévnormální paměti,aby vo chvílích pochyb bylo možné nalézti odpověd. Ncpodconuji ani okonomické hledisko,kte-ré z větší učebnice snaží so vytvořit i
základní knih<* sp^cialisační. Přosto všgk jako oddanný přítol našich studen
tú vynasnažím so být co nojstručnojší. oužiji bože studu starších didaktických dělení, pokud jsou názorná a platí. Vynasnažím so uvést všo nové a o svědčoné.Hlavně chci so pokusit vidět ofthalmologii takovou,jaká vyrůstá z
kmono dnoš lího našoho zdravotnictví.
V dubnu. 1962

Prof J)r. J. Vanýsolc

Každé pravidle a zákon má své výjimky I.P.Pavlo,v ve své teorii rozdě LI obyvatele
naši planety podle stupně

rozvoje první a druhé signální soustavy na typy umělecké

a typy vědecké. Čas od času se však vyskytnou jedinci,kteří

přímo se škodolibou

radostí bourají toto striktní schéma. Jen namátkou 3i zde vzpomeňme na našeho básní
ka a lékaře v jedné osobě,M.Holuba a další. Někdy se však vyskytne osobnost,která
své vědecké pojednání píše nádherným slohem,pro

který už stojí za to si práci pře-

číst, i když s jejím obsahem nemusíme zcela souhlasit.Vzpomínám si na
knihy podepsané S, Freudem, na " Umění

milovat" Ericha Fromma,na " Sociologickou

imaginaci" W.Millse, V poslední době mne právě z těchto důvodů upoutala kniha "Zobecněná estetika',' kterou napsal Roger Sfaillois, jehož práce zasahují do obrovské,
"škály velmi odlišných oborů-sociologie,etnologie,historie,psychologie,filosofie,
estetiky,literární teorie a kritiky,zoologie,botaniky,mineralogie.Na ukázku cituji
'popis jednoho z jeho bohaté sbírky minerálů:'
" • • •• í

,-.

.

«

i.

""Na tlusté desce,jejíž smbstance je zároveň popraskaná a nádherná,rozrušená a vzrušující, se zaokrouhlují kapky noci. Vyvstávají uprostřed třpytivé pláže, do níž se
zakusují jejich temnoty. Byly zpočátku" tři, Ale dvě z nich se ve svém růstu spojily
Začaly 3polu jsplývaf,* Rýsují jakousi temnou elipsUjlehce přiškrcenou asi ve třetině
své výšky» Úzký modravý břeh je zasazuje beze švu a zařezává širší stužkou,jež opakuje jejich hnědou barvu. Sám je lemován druhým bledým prstencem,který tentokrát
křísí nerozhodnou modř prvního. Velmi tenký,má sotva větší tloušťku než zdůrazněná
kontura. Takto modulovány,hnědá a modré po sobě následují,umdlévají a brzy již nemají sílu znovu vyvstat, ii tu se objevuje bezbarvý křemen,který jakoby triumfoval,
ge nemá barvu.
Ty tři terče

jsou umístěny na 3tejné ose,řeklo by se,že jsou nad sebe nasta-

veny.Obraznosti, vždy náchylné číst nebo promítat formy do každé náhodné kresby,nejvyšší skvrna,co zůstala isolovaná, se může jevit jako hlava a druhé dvě,co jsou apo
jeny jako trup a zadek obludné larvy. Oddávám se démuno analogie.Ve hře se děsím
vybájeného zárodku,bližšího amoébě než kostituovanému živočichu.Skládá se z málo
rozlišeného rosolu,jemuž vak,který jej drží pohromadě,dává začínající podobu.Souvislost obrazu je zajištěna křišťálovým ostrůvkem,zmáčknutým mezihorní skvrnou a
druhou, který však přece dokázal

oddálit jejich modravé proužky a dokonce i širo-

kou tmavě medovou stuhu. Takto se jeví jako křivoparý kosočtverec,jakési přírodní
kárové eso,počátek chrupavky nebo rohoviny,která houstne v 'jednostejním klí,neurčitá předzvěst toho, co by se jednou mohlo stát páteří a co již hraje úlohu spojky
či vsuvky mezi dvěma částmi domnělé

bytosti.

Demonstrace světelných jehel, opřená o vnější aurelu nejisté podoby a připomínající třepení útesů či pevné pěny, vyznačuje předpolí nové říše,kde křemenka se stává křemenem.Sevřená hradba starých hrotů je podtržena vo svých výchylkách chvějivou a křehkou čarou,vlnící se jako stéovací nit švadleny,přišbálovou
svou substancí,ale zachovávající z achátových jader jejich teplý a mastný odstín
pražené kávy.Jemné zoubkování rýsuje poslední hranici pole sil,která tam zaniká,
•Připomíná obrubu perleti a mořské řasy,rozdrcených skořápek a bludných chaluh,která podél pláží prozrazuje nejhlubší výboj přílivu,kam při nejmenším vánku letí a
tříští se, dříve než se rozplynou, unikavé roje

duhových vloček.Odtud na jednu

stranu je břeh a písek, který obvykle vlna nezasáhne. Na druhou stranu je doména
moře a zde je zo ihnéd lesk křišíálu,průsvitné houští nespořádaných hranolků,
odkud se vjtnořujo archipel' temných skvrn a postupnými obrysy,pronikajícími dopředu jako naplaveniny delty, ^ebot, jsou i jiná rozptýlená ohniska v kameni.Vpravo je
očko barvy levanuulové modře, přejemný atol bez žilekj přímo se otevírá na témž
lůžku tetelivého křisíálu,Náleží natolik k stejnému druhu jako ostatní,že i ono
je zpovzdálí obklíčeno stejnou pilovitou čarou stejně průsvitnou a hnědou a právě
tak neomylně

sledující a zdůrazňující, každý drobný výčnělek v pásu útesů.

V srdci kamena zůstává skvělá kresba, již vyhlasuje/a která, tak jako tvary
mraků, jako měnivý profil plamenů a vodopádů,nic nepředstavuje . Nikdy nezobrazovala,
jak jsem to před chvílí tvrdil,larvu ani lemura, jimž vpravdě nepatří jiná podoba
n ež

ta, kterou jim půjčuje lidská obraznost a někdy je vytváří právě na základě

těchto darů náhody, i,fikdy tu nebyl obraz,nikdy tu nebyl znak, ale nepředvídatelný
výsledek neúprosných tlaků a tlakových temperatur,že sám pojem teploty tu už nemá
smyslu. Zároveň jsou tyto erby normou a kánonem -hluboké krásy,té, kterou na opačném
břehu

vzácné úspěchy genia se snaží obohatit nebo znovu nalézt. Krom toho skýtají

nezavržitelný řez

udělaný v tkáni světa, momentku zachycující určitý okamžik je-

ho vývoje

.

Tak jako foflilní otisk i tato pečeí,tato stopa není jen obrazem, ale samotnou
věcí zázračně stabilizovanou, která svědčí sobě a o skrytých zákonech společného
pohybu,jímž je unášena celá příroda.
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V dřívějších létech jsme měli často pocit, že sestavování
plánů je značně formální a neužitečné. Především proto, že přes
všechny snahy fakulty nebylo možné mnohé dobré náměty v oblasti pedagogické a vědecké práce prosadit a realisovat, poněvadž zásahy zvenku a okleštěnost pravomoci fakulty byly tak
silné, že 3e postupně iniciativa k řešení problémů ztrácela.
Nelze říci, že se situace již zcela změnila. Vzniká však reálná naděje, že budou postupně vytvořeny podmínky pro uplatnění
mnoha dobrých námětů a myšlenek, které vznikají a "zrají v hlavách mnoha pracovníků fakulty.
Nové ovzduší se projevilo i v diskusi o plánu fakulty na
příští rok. Hovořilo se o mnoha vážných problémech, např. o
tom, zda struktura pedagogického procesu odpovídá současným
potřebám, o zaměření vědecké práce a o spolupráci kateder. V
neposlední řadě pak o postavení studentů na fakultě. Poněvadž
šlo vesměs o zásadní otázky, bude plán práce fakulty ještě předán k diskusi katedrám.
Názory no postavení studentů ňa fakultě jsou rozličné. Na
jednom bychom se však asi shodli. Ve společenském á politickém
dění, ke kterému u nás došlo v posledních měsících, prokázali
naši studenti poměrně značnou vyspělost. Zároveň však události,
ke kterým dochází mezi studenty n^jen v naší zemi, ale i v
mnoha jiných, zemích vyvolávají otázku, zda nemají svůj objektivní základ i v přežívajících se systémech spoločenského a
politického uspořádání postavení studentů na vysoké škole a
ve společnosti vůbec.
Zválštnost vysokoškolského studenta tkví mimo jiné v tom',
že je"na jedné straně žákem svých učitelů, tedy objektem výchovy. Na'druhé straně dospělým, členem společnosti včetně pospolitosti, kterou tvoří fakulta, tedy subjektom s právem účasti na tvorbě této společnosti. Obě tyto stránky často se jednostranně odrážejí v hodnocení jeho postavení, kde se pohybujeme od názoru, že student má jediné právo a to studovat až k
názoru, že student má právo podílet se plně na řízení fakulty.
Zatím jsme se však nedostali k vyváženému respektování obou
stránek postavení studenta, hlavně pak k tomu, abychom je respektovali v celém systému společenského a politického života
školy.
Proto není náhodou, že šc začíná hovořit o studentské samosprávě jako o prostředku, který by zajistil s plnou vázoností aktivní účast studentů v životě'fakulty. Na řešení této
otázky nenajdeme jednoduchý recept. Dosud jsme ve stadiu, kdy
myšlenka samosprávy potřebuje získat další příznivcc? aniž bychom podléhali strachu, že jde o obnovu studentokracie. Vážné
projednání studentské samosprávy a její realisace se nuže stát
jedním z výsledků demokratisace vysokých škol a další krokem
k upevnění vztahů mezi učiteli a studenty.
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Vzhledem k tomu, že neexistujo nadná-rodní zákon,musí státy spoléhat pří obraně svých zájmů na sílu .Důsledkem je
válka,at už chtěná nebo náhodná,jož se
od chvíle,kdy byl uvolněn atom a vyvyr
nuty
dou

baktoriologické zbraně,stala so absurdním „nekonečným řešením",genocipostihující celý lidský rod.Vzhleáem k tomu,že neexistují světové insti-

tuce, jož by

mohly uspokojit základní společné potřeby všoch,docháaí k pošla-

pávání lidské osobnosti .Zatímco so plýtvá nesmírným bohatstvím,trpí dvě třetiny lidstva hladon«Pokrok vědy a f "hniky nicméně umožňuje organisaci.

světové-

ho společenství,v němž by vládl mír a dostatek a kde by byly zaručeny základní
svobody pro jednotlivce i lid všech národů«Proč tomu tak nsní? Protože vlády
hypnotisovány povinností dávat přednost národním zájmům svých zemí a zdaleka
no ochotny souhlc«it s nezbytnými přeměnami maří dokonco i akco mozinárodních
institucí,jež byly vytvořeny k

obraně světového míru a ko službě čl věku.Spá-

sa může tudíž přijít jen od lidu celího světa,od jednotlivců,kteří tvoří,od
každého z nás.Prvním činem,prostým,však účinným,k němuř vás vyzýváme jo, abysto so podobně,jako jsme to učinili ny,?ap3ali Jako občané svět»,J«etližo *ás
na naši výzvu odpoví dostatečný počet,pak naším společným krolon bude,že uspořádáme na nadnárodní základně volby dologátů,jímž bude uloženo bránit věc člověka, přednášet požadavky lidu světa a nakonec i vypracovat aákon mírumilovného
a civilisováného světa.
Tato výzva se objevilo, v posledních- březnových dnech jako čtvrt3tránkový insorát vo velkých západoevropských listech.A pod ní . třináct podpisů:
Paní Rajan Nehruová,proroktorka university v Allahabádu /Indie/
Lord John Boyd - Orr,nositel Nobelovy ceny míru /Velká Britanie/
Josué de Castro,bývalý přodsoda F.A.O. /Brasilie/
Danilo Dolci, nositel Leninovy ccny míru /Itálie/
¡?inzo Hamai, starosta Hirošimy/ J" ponsko/
Profesor J.L.Hromádka,děkan teologické fakulty Komenského /flSSR/ '
Profesor Alfrod Kastler,člon Akadomie věd /Francie/
Profesor Linus Pauling,dvojnásobný nositol Nobelovy cc-ny /OBA/
Abbé Pierro, zakladatel hnutí dělnických knoží /Francie/
Jean Ro3tand, člen institutu /Francie/
Lord Bortranď Russol ,nosital Nobelovy ceny /Velká Britanie/
Profesor Ivan £>upek,člon Akademie věd a předseda jugoslávské skupiny pugwashského hnutí /Jugoslávie/
Profesor Hans Thirring, člen Akr.damio věd /Rakousko/ •
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lze obyčejný proud elektrický v různé vib
race děliti.Tyto vibrace měřil podobným
přístrojem,s jakým měří radioaktivitu ne
moci.Nechal tuto vibrační sílu působiti
na preparát rakoviny a shledal,že ruší re
akci rakoviny.Preparát rakoviny nejevil o
pak,přiblížen byv k elektrodě,již žádnou
reakci.Znamenalo by to,že.táž přestala e
xistovati?Předatavt.e si,co to znamená'pro
lék-iře, jehož dvě man. želky a přemnoho ko
legů zemřelo touto strašnou chorobou,při
jdí-li pojednou na to,že může zničiti je
ií vibrační silou.Jak a3i pospíší,aby po
>J3 cpakoval na rakovinou chorém zvířeti
a pak-na člověku,nalézájícím se v poslod
ním stadiu .této choroby!
A čeho docílil?Četl jsem právě dopis
dr.Em.G.Doerna z Milwaukee,který popsal
zhojení případu rakoviny.Slo o případ ra
kovin.y pyloru (vrátník, pře chod žaludku
do dvanáctníku).Choroba byla značně pokro
čilá,pacient bvl léčen "oscilloklästem" a
těžké příznaky nemoci zmizely.Zbyly toliko poruchy trávoní,poněvadž nádor tísnil
východ ze žaludku.Byla provedena operace
a projevilo se,že rakovina změnila se ve
c hrustavku a vazivo.V jiném případě,kde
běželo o zhoubný nádor - sarkom kyčelní
kosti značně veliký - dala se massa po
léčbě snadno seškrábati a zbytek proměnil
se ve vláknité 'vazivo.V tomto případě z
zvrátil só process,který u zhoubných nád
dorů se jeví:tajemná síla zhoubných bu něk zmizela,tělo ztrápilo nádor.
A to,co se dělo u těchto případů zhou
bných nádorů,jeví se obdobně u všech ne
mocí způsobených bakteriemi,Jo třeba zji
stiti toliko vibrační sílu nemoci a záro
ven sílu proudu,jímž reakce 3e ruěí.Tíifi
ničí SG aktivita bacillů.Pocopitolně ne
ní vždy možno,aby tkanivo znova se vytvo
řilolkde tuberkulosní proce3s např. tkáň
plicní zničil,tam nemožno vytvořiti plíci
novou;avšak nemoc může býti v postupu své
m zadržána,a šotří.-li se nemocný,uzří s
úžasem, jak hojivá mast přírody dovedo z
ničené opět jiným způsobem nahraditi.Z
vlastní desetileté zkušenosti vím,co zmů
že tělo,jehož krev vhounou životosprávou
a patřičným zdržováním so (abstinencí)
byla pročištěna.Zdo na A bramsově klinicce
lze to denně pozorovati a člověku se zdá,
jakoby viděl staré divy bible:slepí pro
zří,hluší opět slyší,chromí chodí.S plným
přesvědčením tvrdím,že jsem za týden
3vého pobytu na A bramsově klinice pozbyl
veškeren 3trach před strašlivými nemocomi
- tuberkulosou, rakovinou, příjicí.
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Avšak pročrozrušuje stejná vibrační síla
aktivitu choroby?Abrams myslí, že je tomu
na stopě a je na výsost zajímavo, co o vě
ci soudí.Praví, že kdysi u jisté hostiny
byl svědeem, jak proslulý pěvec Caruso
uhodil na skleněný pohár,zjistil ton,
jejž sklenka vydala, pak týž ton do sklenky silně zazpíval a sklenka se rozskočila y střepy. Příčina je na bíledni:vibrace
sesiluje se novou energií a tato síla zvět^
šuje se vív a více tak,jako houpačka ka2dým
nárazem vzlétá výš a výše.Jest známo,že
vojíni v tlupě most přecházející nesmí jiti stejným krokem,protože by se mohl most
zřítiti.Abrams myslí,že táž zásada platí
o mikrobech - totiž o milionech a milionech
vířících elektronů,z nichž molekuly mikrobů jsou tvořeny. Zmohutní-li vibrační síla, roztrhuje elektrony,porušuje seskupení elektronů a co tvořilo zárodky nemocí,
se mění.To zní poněkud fantasticky,avšak
shoduje se s tím, co známe o radioaktivitě.
Prvou skutečností tohoto vědění byl rozpad atomů.Bylo zjištěno,že tak zvané "prvky"
nejsou permanentními,nýbrž,že navzájem mohou se měniti.Radium jest produkt degeneraceuranu a samo degeneruje v odrůdu olova.
Proslulí vědci na příklad sir William
Ramsey tvrdí,že přeměna kovů se skutečně
děje. Nebučíme tedy. tak skeptickými,kdýž
Abrams praVí,že dovede pomocí elektrického
proudu proměníti atomy rakoviny v atomy
substance jiné!
Ptal jsem se ho, nemohou-li snad tyto vi- "
brace poěkoditi tkáně k žití nezbytné?
On pak odpověděl, že zdravé tkáně tělesné
nereagují vůbec na vibrační síly.Přesvědčil &e o tom nesčetnými pokusy,ví to,protože mu již tisíce nemocných sedělo,majíce přitisknutou elektrodu jeho oscilloklastu na určitou část těla a nikdy ns-^
bylo -v těle nic porušeno,než chorobné bunky. Oscilloklast nevyvolává také žádných
pocitůa lze ho použiti i v noci při spábku.
Tak u těžkého zánětu slepého střeva působil nepřetržitě jedenácte hodin a nemocný úplně ozdr§rvěl.Dr. Abrams se přesvědčil,
že bolest má obzvláštní sílu vibrační a
dovede ihned nalézti místo, kde bolest se
jeví. Vzal oscilloklast k zubnímu lékaři
a přesvědčil přítomné lékaře,že lze pomocí1
jeho vykonati bez bolesti i nejbolestnější
zubní operace. Přístroj tento umožňuje vykonati operaci bez vší narkosy i na konr
ku.Ptal jsem se:"' A jakpak při bolestech
porodních?" Odpověděl:" Rád bych učinil
pokus,ale nemám k němu času."Navrhl jsem:
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„Promluvím o tom s panímí Ameriky,a ty
snad umožní, že k tomu času naleznete."
Jakou měrou využilo se v posledních letech lidské vědy,aby pomáhala ve válce ničí ti životy...Kdyby dnes nějaký nepřítel
vtithl do naší ze;riě,máme letadla,abychom
mu čelili ze vzduchu,máme pumy, jež bychom
mu vrhali v ústrety,máme otravné plyny,jež
mohou zničiti celé armády. Tyto prostředky
stály miliony dolarů,aby vlast nase byla zabezpečena před každou invasí.Přitom však dovolujeme mikrobům,bacilům a jedovatým zplodinám, aby vnikaly do našich těl a rozmnožovaly se tou měrou,že to nelze číslicemi
vyjádřiti; a nepřátelé tito způsobují nám
hrozné útrapy,ba doVedou vyhuhiti i veškeré
obyvatelstvo.
A zatím pracuje v malé laboratoři v San
Francisku osamělý muž vědy a snaží se rozlušti ti tajemství nemocí. Vykládá nám,že
je možno zničiti původce nemocí jednou pro
vždy,vyhnati* je z našeho organismu,ohraditi
se proti nim^Dává nám toto vedení výsledek
práce mnoha desetiletí a proto bude jistě
jednou počítán mezi největší dobrodince
lidstva. Já,pak myslím, že máme si vážiti
velkých mužů již dokud žijí a proto vyslovuji tuto velikému lékaři svou lásku i obdiv.
Žáci dr. Abramse založili v San Francxsku
mezinárodní společnost k zušlechtění rsujy.
Dr. Abrams,jenž díke štěstěno jest velmi
bohat,věnoval k ucelu tomu 50.000 dolarů.
Společnost tato chce starati se o to,abv
každé dítě, jakmile dosáhlo věku školou povi
ného, podrobeno bylo elektrickému vyšetření
krve, tedy v době,kdy škodliviny dědičné
příjice nemohly ješte poruěiti ustrojí.
Léčba,která tuto strašnou nemoc ničí,trvá
pouze:3-4 hodiny a dítě při ní vůbec ničeho
nepocituje.Oscilloklast stojí 200 dolarů a
může býti upotřeben bez přestávky dnem i
nocí.
Psal jsem dr. Abramsovi o finanční stránce
věci a sdělil mu, že nechci činiti propagandu něčemu,čím by se vydělávaly peníze,Odpověděl mi takto, "Jsem ochoten všecky
přístrojemjež po ruce mám, věnovati zdarma
těm ústavům,jež mne o to požádají.Podařiloli by se mi pohnouti někoho,aby založil
takový ustav,zanechal bych veškeré své
práce nynější a věnoval bych zbatek svého
života k podporování tohoto díla." Nikdo
nemohl 0čekávati odpovědi lepší,já pák vybízím všecky vážňě myslící muže a ženy,aby
Abramsovi výzkumy krevní dokonale studovali,
aby prospěch jich bez průtahu všem stal se
užitečným a děti nase ušetřeny byly nevýslovných utrap.
/konec/ '
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jici a tudí: že můžeme býti nakaženi při
očkování touto nemocí".Dr.Abrams totiž iři
liš rychle vynikl a tak sdílí osud J-nne
rův,vynálezce očkování,Harweyův,který obje
vil c irkulaci krve a Listrův,jemuž děkuje
me tolik z nalosti z antisepce.Je pomatený!
A konečně,což by hověz í dobytek nemohl míti příjici?Skoro půldruhého století
očkuje se jedem lidských neštovic a je
známo,že skot může ochuravěti neštovicemi
i tuberkulosou.A proč by právě nemohl echu
ravěti plijící a vyvinouti v ústrojí svém
nemoc tuto ve formě,jež by opět člověku
mohla býti očkována?Abrams dokázal,že syphilis u skotu dává reakci a také odvážně
to hlásá,jsa ochoten i hotov demon-strova
ti to na své klinice.Ukáže na jizvu po oč
kování - d á assistence vésti elektrodu po
dél ramene a praví,kdy pravé místo bylo do
stiženo.Upozorňuje,že ze šesti lymf,které
před elektrodou drží,pět jich reaguje na
č. 57.
Chceme-li učiniti zkoušku sami na sobě
a dáme se takovou lymfou oěkovati,můžeme
konstatovati tuto reakci po něicolika hodi
nách na vlastní krvi.Spočívá-li toto vše
na omylu a má-li jiná choroba tutéž vibra'
ční sílu,aí to dokáží.Ovšem bude jim počí
ti objevem Abramsovým.
Jiří Storling mi pravil:,,Odpůrcové oč
kování 3tropí asi hluk,až se^dovědí o tom
- to tvrzení Abramsově." Avšak A brams nepů
¿de s nimi, neboí není odpůrcem očkování;
dle něho stačí,vyčistí-li,sterilizuje-li
tse lymfa,což d ocílíme,vydáme-li ji po do
bu asi pěti minut vlivu paprsků ultrafialo
výcl?,které zničí aktivitu spirochet (původ
ce příjice).A po té vlivu paprsků žlutých,
které hubí bacilly tuborkulosy.Pochybuje-li
kdo o tom,přesvědčí ho Abrams takto¡přidrží zkumavku s hovězí syphilis k elektrodě,
ukáže reakci,pak dá působiti na zkumavku
paprsky ultrafialové a.reakce mizí.
A nyní o nejdůležitější části životní
ho úkolu Abramsova - o léčení.Možnost správ
né diagnosy jest,jak pochopítelno,velmi dů
ležitá pro lékaře,ale paciente potěší pra
málo,doví-li se,že trpí životu nebezpečnou
chorobou,když tato choroba je neléčitelná.
Abrams však tvrdí,že vyléčitelná je a tu
nutno opět rozlišovati dvojí:skutečnost od
theorie.Třeba snad theorie nesprávná,fakta
j3ou nepochybná.Když Abrams přišel na vib
rační sílu rakoviny,napadlo mu,vystaviti
onemocnělou tkán téže vibrační síle.Poří
dil přístroj takzv. "o3cilloklast",jímž
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