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Achillovy paty evoluce a R. V. Damadian

Jeho záběr je vskutku široký. Najdete 
v něm témata z genetiky, přirozeného 

výběru, fosilních záznamů, původu života, 
geologie, radiometrického datování, kos-
mologie a etiky.

Poukazuje například na to, že přirozený 
výběr ve skutečnosti nemůže vytvořit nic 
nového. Může fungovat pouze na tom, co 
již existuje a může pouze odstranit to, co 
již existuje.
Upozorňuje na to, že všude kolem nás po-
zorujeme rozpad a zánik dobře organizova-
ných struktur. Jinými slovy - dochází k neu-
stálému zhoršování dobrých informací.
Jako příklad uvádí radiometrické datování 
rozpadu uhlíku 14C. Pokud by z něho byla 
celá Země, rozpadla by se asi za milion let 
a nedala by se nijak detekovat. Přesto uh-
lík 14C nacházíme v předmětech, o kterých 
evolucionisté tvrdí, že jsou i miliardy let 
staré, včetně diamantů. 
Pokládá základní otázku, která je stále 
nezodpovězena. Jak vznikl život? Nikdo 
totiž dodnes neví, jak se směs neži-
vých chemikálií spontánně zorganizovala 
v první živou buňku. Stále se proto zdá 
věrohodnější, že vznik života je vázán 
na nějaký inteligentní plán, nebo mini-
málně na inteligentní počáteční impuls, 
než na náhodu. Je i s podivem, že pa-
leontologie stále nepřináší jemně od-
stupňované miliony přechodových forem 
života v evolučním rodokmenu. Jako by 
všechno živé tu bylo naráz.

Projekt Achillovy paty evoluce proto bude 
určitě hodně diskutovaný. A hodně dis-
kutované bylo i neudělení Nobelovy ceny 
Raymondu Vahanovi Damadianovi.
Jméno vám asi nic neříká, ale řekne-li se 
magnetická rezonance, už budete vědět.
Když v roce 1971 Dr. Damadian ve své 
průlomové práci v časopisu Science po-
psal, že rezonance může být použita 
k rozlišení zdravé tkáně od nemocné ra-
kovinou a v roce 1972 navrhl nukleární 
magnetickou rezonanci jako zobrazo-
vací metodu, ještě netušil, že pozdě-
ji tuto metodu rozvine P. Ch. Lauterbur 
a P. Mansfield ji za čtyři roky poprvé pou-
žije k vyšetření člověka. 
Od té chvíle se začala v lékařství pou-
žívat magnetická rezonance. Posledně 
dva jmenovaní byli za tento přínos fy-
ziologii a medicíně v roce 2003 oceněni 
Nobelovou cenou. Na R. V. Damadiana 
se však „zapomnělo”, přestože právě on 
stál u zrodu tohoto významného obje-
vu. Důvod?
Zápisy z jednání komise pro udělování cen 
jsou bohužel po dobu 50 let nepřístup-
né. Přesto neocenění vyvolalo v odbor-
ném světě vzrušené debaty. Dr. Eugene 
Feigelson, děkan lékařské fakulty stát-
ní univerzity v New Yorku, kde k prů-
kopnické práci 
Dr. Damadiana 
došlo, to tehdy 
okomentoval slo-
vy: „Jsme velmi 
zklamaní, dokon-
ce i naštvaní … 
celá magnetická 
rezonance spo-
čívá na zákla-
dech práce, kte-
rou zde odvedl 
Dr. Damadian.” 
Za hlavní překáž-
ku byl mnohými označován Damadianův 
otevřený kreacionismus, který komi-
si vadil. Patří totiž k těm vědcům, kteří 
měli blízko k projektům, jako je napří-
klad ten současný - Achillovy paty evo-
luce. Spojení mezi vyloučením udělení 
ceny a kreacionismem naznačil i New 

York Times. Dokonce i zarytý antikrea-
cionista profesor Michael Ruse z Kanady 
velmi opatrně napsal, že motivem pro 
zamítnutí ceny pro Damadiana byl jeho 
otevřený kreacionismus, jeho křesťanská 
víra ve stvoření Adama a Evy, celosvě-
tovou Potopu a vše ostatní. Což v očích 
komise pro udílení Nobelovy ceny je dost 
špatné jen tím, že takoví lidé vůbec exis-
tují, natož aby jim byla přidávána pres-
tiž a podium, ze kterého by mohli kázat. 
A ač je tvrdý odpůrce biblického stvoření, 
uvedl, že: „Při pomyšlení, že Raymondu 
Damadianovi bylo upřeno jeho zaslouže-
né ocenění jen kvůli jeho náboženskému 
přesvědčení, mi běhá mráz po zádech.” 
A vtipně dodal, že podle takových mě-
řítek komise pro udílení Nobelovy ceny 
by komise musela odmítnout také Isaaca 
Newtona.
Co napsat závěrem. R. V. Damadianovi je 
dnes 82 let a jeho práce pomohla zachránit 
spoustu lidských životů. Jeho první fungující 
prototyp skeneru je trvale vystaven v síni 
lékařských věd Smithsonova institutu. Podal 
první patent pro magnetickou rezonanci
a v roce 1988 jej ocenil americký prezident 
Ronald Reagan „Národní medailí za techno-
logii a inovace”. 
Avšak pošetilost mocných, kteří se dočas-

ně dostanou i jen 
ke zlomku moci 
a mohou změnit 
historickou pravdu 
k obrazu svému, 
připomíná pyš-
nou hru na Boha. 
I kdyby jim ob-
jev opozičníka 
zachránil život, 
touha stát se fa-
lešnými kronikáři 
převáží.
Bude ještě dlou-

ho trvat, než se svět změní a bude svo-
bodný i otevřený. Pokud je toho v zá-
pase za osvobození ducha ovšem člověk 
vůbec schopný. A to platí jak v dalekém 
světě, tak i v Újezdě nad Lesy.

Petr Duchek ad.

Asi si řeknete, co má společného arménsko-americký lékař, matematik a vynálezce Raymond Vahan Damadian s přelomo-
vým projektem CMI Achillovy paty evoluce. Ten má v knižní podobě a na DVD poukázat na zásadní slabiny evoluční teorie. 
Práce na české verzi projektu v těchto dnech finišují, objev R. V. Damadiana nám už roky slouží. Ale nejdříve pár slov k pro-
jektu CMI. 

Zázraky se dějí

Jednoho dne roku 2007 šel klánovický 
občan Vladimír Štuller svou oblíbe-

nou trasou lesem kolem Nových dvorů, 
nedaleko nové zrekonstruované hájenky 
s ovcemi a jeleny. Najednou ve své mysli 
pocítil impuls, aby se podíval doleva. Tam 
uprostřed nadpřirozeně krásné přírody 
se tyčil nový stříbrný kříž. Pan Vladimír 

si zprvu neuvědomoval, na co koukal. 
Kdo zažil něco hodně překvapivého, tak 
ví, že to mozek zprvu nebere. A tak i on 
po chvíli odchází směrem k domovu. 
Během večera však intenzita vzpomínek 
na kříž houstla a stávala se naléhavější.
Druhého dne brzy ráno se proto vrá-
til na místo, aby kříž našel a přišel věci 

A někdy docela blízko nás. Některé jsou však tak běžné a vysvětlitelné, že nebývají 
nikdy za zázraky či dokonce zjevení považovány. Zjevení je druh zázraku, při kte-
rém se jedná o skutečnou boží milost, kdy Bůh sám ze své vůle se nechává poznat. 
Je to zázrak tzv. hrubého zrna. Nejde přehlédnout ani vysvětlit jen tak náhodou. 


