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Burghard Heim
Co si myslite o jeho teoriich?
Odpovědět
…………………………………………………………………………………………………
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Díky za otázku.
Bohužel jeho teorii neznám a tak jsem šel a nahlédl do WIKIPEDIE, kdo to je B.Heim
a co vymyslel. Prý to byl vynikající matematik ( možná až moc ). Prý se snažil o
sjednocení všech 4 základních sil přírody elektromagnetické, slabé a silné i
gravitace. Prý vymyslel "hmotnostní vzorec" na výpočty "kolik váží elementární
částice".( aspoň tak jsem to pochopil ). A prý jeho teorii nelze řádně zhodnotitvyhodnotit protože je podána tou málo srozumitelnou matematikou ( a v němčině,
kde právě kvůli němčině a malé srozumitelnosti se jeho matematické teorie
nepřekládají do angličtiny a tím je svět moc nezná ). Svět jeho práci "přeskočil,
obešel". Mimochodem : sjednotit 4 interakce do Teorie všeho se nepodařilo dodnes
nikomu a tak se předpokládá, že ani se to nepodařilo B.Heimovi.
Takže "co" já si myslím o jeho teorii ? Neznám jí....a z trošky povídání o ní, co jsem
za pár minut "nakoukal" na obrazovce svého počítače, si myslím, že Heim se vydal k
jednomu z mnoha cílů fyziky, ( sjednocení sil,) cíli dodnes nevyřešenému kvůli
"kvantové gravitaci", čili takovou...takovou "slepou uličkou", a nedokončil to...a nikdo
mu nepomohl a byl to osamělý běžec. - - Víc nevím, a víc v tuto chvíli pro Vás o
Heimovi nepovím, leda bych se, "se netaktně" s Heimem sám srovnal : On uměl
perfektně matematiku, já ne, on psal v němčině já v češtině, což z "vědeckého"
hlediska je stejný handicap, protože všichni píší fyziku v angličtině, on si vybral téma
fyziky ( sjednocení sil ), "to nejbahnitější" téma "v nedozrálé době součtu všeho
poznání" ; já "nové poznání" beru za jiný konec, přes jiný filtr vidění Vesmíru, při jiné
filozofii, s jiným nadhledem na "reál Vesmíru".., ( Až se obecně pochopí, že hmota je
postavena z dimenzí čp, atd. atd., pak už se najde i ta matematiky, pak už se rozjede

lavina s novými přídavnými poznatky do každého oboru vědy ) ; jinak i já jsem
osamělý běžec, kterýmu za 37 let nikdo nepomohl, vše musím vymýšlet sám bez
konzultací, ( což je nesmírně pomalé a neefektivní ) , nikdo mou HDV pořádně
nečetl, nikdo se nezamyslel nad tím že HDV ( a to „od A do Z“ ) není v zásadním
rozporu se všemi fyzikálními, astrofyzikálními poznatky o vesmíru.
Každý má svou cestu, každý má jiné trní na cestě.
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