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Dušane, řekl si : “Stále opakuji, že nejsem fyzik. Ale bohužel, 
nejsem ani filosof. Filosofie pátrá po smyslu věcí. Já se ptám pouze 
po příčinách. Fyzice neuškodí, když … ty "ponožky", které navlékla 
TR, už měly vystřídat - zapáchají.“  - - - A ještě si napsal : “O 
nějakém měřitelném experimentu budu uvažovat. …ale nemohu 
tomu objetovat veškerý čas, a přiznám se, že to možná ani nebudu 
umět, nakolik s experimenty nemám žádné zkušenosti. Myslím si, 
že to fyzici udělají za mě.“  

   

No, to je právě to smutné na „nefyzicích“ jako si ty nebo já. Máme 
nějaké nápady, ale neumíme je předvést ani v matematice, ani 
experimentem ( to už především proto, že experiment je fin. drahý 
a musí na něj být kolektiv, a drahá je i ta matematika  ). Jenže je-li 
to tak, pak nemůžeme používat formulace ve svých vizích tak, že 
vize tvrdíme. Já jsem své vize od začátku nikdy netvrdil, jen jim 
bezmezně věřil a přesto jsem dostal políček, přesto jsem ještě více 
v poslední době znásobil důraz na to, že mé vize navrhuji, je to 
hypotéza a návrhy ; není to teorie s důkazy. Také jsem si myslel, 
že fyzici to udělají za mě, anebo minimálně že se zapojí, 
pomohou. Ne, bohužel neudělají, nikdy, ego vítězí. A neudělají 
dokud tvé vize ( bez experimentu a matematiky ) nebudou natolik 
lákavé a smysluplné, a konzistentní, aby se do nich praví fyzikové 
sami pustili. Nezbývá než čekat, donutit je, aby už začali bádat, je 
nereálné ikdyby to byl nápad převratný...bez té matematiky 
rozhodně to nepůjde…. nikdy. ! Já za poslední 2 roky se věnuji už 
hodně získání velké fin. částky k zaplacení matematika – Jedině 
tudy vede cesta : za peníze ( velké )  fyzik-matematik se rozkrájí a 
vypočítá i tachyony a vyrobí je v urychlovači. Jo, jo bohužel cesty 
k uznání vizí-nápadů jsou ve ěvdě klikaté 

 


