Sysifovská práce
aneb můžeme brát vážně příznivce Klubu skeptiků?
Nedávno zveřejněný článek o výzvě brněnské pobočky Klubu skeptiků "Sysifos" je
zřejmým útokem na svobodu slova a plně odpovídá praktikám "starých struktur".
Předpokládám, že příznivci klubu budou zasloužili komunističtí vědci, oběti
materialistického světového názoru a marx-leninských zásad. Budou ověšeni tituly
před i za jménem, na které měli nárok jen členové a příznivci všemocné strany...
Pokud nespadají do této kategorie, upřímně ji lituji.
Svoboda slova je u nás zaručena ústavou a "kontrarevoluční" výzva sysifovců by si
jistě zasloužila pozornost státních zástupců, ale myslím si, že tak jako se nikdo
nezabýval ufology, nebude se zajímat ani o sysifovce.
Ačkoliv jsem sám absolvoval Přírodovědeckou fakultu v dobách totality, nepodařilo
se zatemnit mi mozek před novými názory. Zatímco ve světě se věda vyvíjela ke
stále novým poznatkům, naši komunističtí pseudovědci se zakopali v akademických
pozicích a byli proto odsouzeni ke hlásání názorů a teorií, které si sami odsouhlasili
jako jediné správné. Vše alternativní je smrtelně nebezpečné! Pro jejich koryta.
Bohudík řada mých spolužáků zakotvila ve vysokých akademických funkcích, takže
mám možnost styku i s vědci jiných názorů. Tyto názory se ovšem odvažují šířit jen
mimo akademickou půdu a pouze v kruhu důvěrných přátel, protože by se rádi dožili
důchodu na svém postu. Většina z nich dospěla k poznání, že universum není to, co
dokážeme zachytit svými přístroji, ale je zde jakési tajemné pozadí - svět duchovní,
nehmotný a jakýsi řídící element. To je názor nejen filosofů, ale i fyziků, chemiků,
lékařů a matematiků. Bohudík nejsou členy klubu Sysifos.
Kdyby tito skeptikové měli odvahu přečíst si nějaké alternativní vědecké práce, stejně
by nic nepochopili, protože pochopit nechtějí. Pro vývoj vědy v 21. století jsou tedy
nepoužitelní a stejně brzy vymřou. Nebudu zde vyjmenovávat žádnou literaturu,
jejímiž autory jsou světově uznávané kapacity nejrůznějších oborů, která se zabývá
teorií stvoření, mimozemskými civilizacemi, duchovními bytostmi a světy, léčitelstvím,
psychotronikou, UFO a jinými záhadami. Na Internetu jsou na tato témata statisíce
stránek. Sysifovci je však znát nechtějí. Neuvědomují si dokonce, že zatímco se
snaží prohlásit za blbce všechny "peudovědce", jsou tím i oním oni sami. Aspoň v
očích nepředpojatých jedinců, kteří měli to štěstí (a snahu) postoupit aspoň na prvý
stupínek opravdového duchovního poznání. A tito lidé se nezabývají věcmi, které
jsou pod jejich úrovní poznání (pokud do toho nešlápnou).
Sysifovci nás svými prohlášeními nepřinutí ke změně našich názorů, protože my
víme své..... Je zcela zbytečné, snažit se je přesvědčovat o naší pravdě, protože oni
jsou nezvratně přesvědčeni o své pravdě. Změna může nastat pouze pochopením a
jednou všichni pochopí nepochopitelné. V okamžiku své smrti.......

