Věda opět objevila dávno známé skutečnosti!
Nedávno jsem koupil knihu ruských vědců Vitalije a Taťány Tichoplavových "Fyzika víry".
Zaujal mne již titul, spojující dva zdánlivě nespojitelné pojmy - hmotnou fyziku a nehmotnou
víru. Po zběžném prohlédnutí obsahu jsem se rozhodl knihu koupit. Názvy kapitol totiž
slibovaly zajímavé počtení: "Věda uznává Stvořitele, Záhada stvoření očima vědy, Informace,
vědomí a člověk."
Do knihy jsem se ihned začetl a po několika desítkách stran konstatoval, že se nedozvím nic
nového, protože autoři pouze "vědeckými termíny" popisují to, co je již tisíce let známé všem
duchovním naukám. Celá kniha je napsány typicky ruským stylem, neustále citujícím všechny
vědecké tituly zmiňovaných autorů myšlenek, na které najdete odkazy na každé stránce, takže
na konci knihy naleznete prameny 349 citací. Zřejmě nechtěli autoři porušit autorská práva
doktorů všech možných věd a akademiků, na jejichž pracích je celá kniha postavena.
Možná by bylo zajímavější seznámit se s původními prameny, kterými jsou (u nás nebyly
dosud vydány překlady) převážně knihy:
A.J. Akimov, G.I. Šipov - Soznanije, fyzika torsionnych polej i torsionnyje těchnologii
G.I. Šipov - Těoria fizičekogo vakuuma
G.I. Šipov - Javlenija psychofyziky i těoria fizičeskogo vakuuma
A.J. Akimov - Torsionnyje polja Tonkogo Mira
Možná byste je objevili v některé Univerzitní knihovně
Hlavní myšlenky knihy tedy pocházejí od členů Ruské akademie přírodních věd Gennadije
Ivanoviče Šipova a Anatolije Jevgeňjeviče Akimova. Na výzkumech se podílela celá řada
doktorů fyzikálních, matematických, geologických a jiných věd, lze tedy předpokládat, že se
nejedná o nějaké výmysly diletantů, ale solidně vědecky zpracované teorie. Pro lepší
pochopení laiky však kniha neuvádí, mimo několika ilustrací, žádné matematické výpočty a
fyzikální vzorce, takže tvrzení autorů nelze nijak ověřit. Po prostudování celé knihy však
dojdete k závěru, že autoři jen jinými slovy (vědeckým názvoslovím) popisují to, co je
základem všech esoterických znalostí.
Za "vadu na kráse" lze považovat i to, že autoři se nejprve zabývají obecnějšími pojmy a pak
teprve přistupují k detailům - základům teorie, takže knihu je nejlépe číst "na přeskáčku"
odzadu. Pokud již máte nějaké znalosti z oboru, kterým se kniha zabývá, neuděláte chybu,
pokud si používané "vědecké termíny" nahradíte pojmy, které obvykle používáte pro popis
pojmů z duchovního "jemnohmotného" světa. Na smyslu se tak nic nezmění.
Jaký je význam této "objevné" knihy pro čtenáře, který dosud pochyboval o existenci dalších
dimenzí reality? Je to zjištění, že neuchopitelným duchovním světem se zabývají zcela
seriózně a za státní finanční podpory (v knize se hovoří o 500 milionech rublů) vědci na
nejvyšší úrovni, tedy akademici. Bohužel se v knize hovoří také o možném vojenském využití
jejich objevů, jinak by asi ta státní finanční podpora nebyla možná.
Celou knihu a zejména její prameny lze považovat za vědecké dílo, splňující podmínky pro
vysokoškolskou učebnici, jsem však hluboce přesvědčen, že naše Ministerstvo školství by ji v
žádném případě nedoporučovalo. Téma knihy je pro "odborníky", kterými se ministerstva
hemží příliš nepochopitelné, neboť k pochopení tématu je nezbytně nutné zcela přehodnotit
svůj světový názor. Což u našich odborníků neustále papouškujících omílané materialistické
teorie vycházející z Marxe, Engelse a Lenina je nemyslitelné.
Koho tématika zajímá, knihu si obstará v našem e-knihkupectví, pro ostatní uvádím aspoň
základní myšlenky knihy, dokazující vědeckými metodami existenci Boha.

Základem teorie Akimova a Šipova je definice fyzikálního vakua (kdysi pojmenovaného jako
"éter"), což je prostor neobsahující žádné hmotné částice. Tím ovšem není řečeno, že v tomto
prostoru není nic, naopak je zcela vyplněn látkou, umožňující vznik elementárních částic a
jejich seskupováním vznik hmoty. Fyzikální vakuum je tedy struktura, jež je v neexcitovaném
stavu nezjistitelná. Vybuzení může nastat několika způsoby :
Elektrickým nábojem, který změní vakuum na elektromagnetické pole
Hmotnou částicí, vybuzující gravitační pole
Elementární částicí se spinem, vybuzující spinové pole, nazvané torzním polem, které je
nositelem informací.
Je zřejmé, že elementy fyzikálního vakua mohou být vybuzeny všemi způsoby současně, pak
lze vybuzený stav považovat za energii, hmotu nebo informační strukturu = torzní pole. Tím
je také řečeno, že každá hmota obsahuje energii a informaci, případně naopak - každá
informace je energií, tedy i hmotou. Ještě jinak: Hmota = energie = informace, záleží jen na
"úhlu pohledu", jak excitaci fyzikálního vakua vnímáme. Důsledkem ovšem také je, že
fyzikální vakuum je neomezeným zdrojem energie.
G.I. Šipov odvodil z vlastností fyzikálního vakua následující teze:
Objektivní realita není jen empiricky poznatelný hmotný svět.
Existuje další, fyzikálními metodami nepoznatelná vyšší realita.
Náš fyzický (hmotný) svět je pouze odrazem (podprostorem) vyšší reality.
Svět vyšší reality je nekonečný, věčný a neměnný.
Universum (vesmír) je celek obsahující v sobě vyšší i hmotné světy.
Základem Universa je transcendentální, nepoznatelné absolutno (obvykle nazývané Bůh).
Z výše uvedeného je zřejmé, že základem všeho je informační pole vesmíru, které je neustále
doplňováno informacemi ze všech probíhajících dějů. Každá naše myšlenka a náš čin jsou v
něm zachyceny a lze je rovněž zpětně detekovat. Informace se přenášejí vysokou rychlostí,
autoři uvádějí miliardkrát rychleji než "c" (rychlost světla ve vakuu). Čas je jedním z rozměrů
tohoto pole, proto lze okamžitě odečítat informace z jakéhokoli času, minulosti i budoucnosti.
Z teorie torzních (informačních) polí vyplývají různé důsledky, které zcela negují dosavadní
teorie o vzniku vesmíru a vývoje života.
Akademik Šipov je nazývá "Vědecká verze stvoření světa", což asi zvyšuje adrenalin
příznivcům klubu "Sysifos", kteří se také považují za vědce. Základem teorie je tvrzení, že
vesmír je "naprogramován" ke vzniku hmoty, tedy všech kosmických objektů a veškerého
života, tedy rostlin i živočichů v jejich konečné podobě. Tedy žádný velký třesk a žádný
vývoj druhů! Existence všeho má tedy svůj původ v Absolutnu, což naprosto geniálně vystihl
již Karel Čapek ve svém románu "Továrna na Absolutno". Stará filosofická pravda, že všemu
je nadřazen svět idejí se tak konečně dočkala i svého vědeckého výkladu od ruských
akademiků, kteří ale de fakto takřka doslovně přejali a uznali pradávné orientální nauky založené na existenci duše.
Profesor Žukov, korespondent AV uvádí, že duše je pouze elementem energoinformačního
pole, který je jedinečný a neopakovatelný, podobně jako otisky prstů, tvar duhovky a jiné
individuální lidské znaky. Podle Žukova má duše tvar koule (sic!), která však může měnit
svůj tvar i rozměry a generovat z fyzikálního vakua nejrůznější objekty, včetně lidského těla.
Dalším důsledkem je i to, že Země i život na ní vznikaly prakticky současně. Také Země je
živým tvorem s vlastní duší.
V závěru knihy se autoři zmiňují o celé řadě fantastických událostí a poznatků, o kterých se v
"odborné" literatuře nic nedozvíte. Je to např. setkání s duchovními bytostmi ve vesmíru,
které zažili američtí i sovětští kosmonauté. Taková událost se stala např. na kosmické stanici

Saljut - 7, kde bylo přítomno 6 kosmonautů. Vedle stanice se náhle objevilo 6 obrovských
bytostí, vypadajících jako andělé, kteří asi po 10 minutách zmizeli ve vesmíru. Celá událost
byla vymazána ze všech letových záznamů a kosmonautům zakázáno se o ní zmiňovat.
Podobné okřídlené bytosti zaznamenal i Hubbleův teleskop a průzkumné aparatury různých
sond. Zdá se, že podoba andělů není smyšlená a jedná se o reálně existující obyvatele
vesmíru. K čemu mají křídla, když k pohybu ve vakuu je nepotřebují mi není zcela jasné.
Autoři dále zmiňují klasické teorie o rasách, které předcházely současnou civilizaci, jako byly
civilizace Lemurie a Atlantidy, o potopě světa a jejích důsledcích i o důkazech své činnosti,
které zanechaly tyto "předpotopní" civilizace až do dneška. (Stonehenge, sfinga, megality po
celém světě.) Najdeme také zmínky o nejzáhadnějších jevech souvisejících s mimořádnými
lidskými schopnostmi, jako je teleportace a materializace, které lze také dobře vysvětlit
vlastnostmi torzního pole.
Knihu "Fyzika víry" lze doporučit všem, kteří dosud pochybují o existenci duše a
jemnohmotného světa. Také všem, kteří již mají nejrůznější informace z jiných zdrojů, může
kniha manželů Tichoplavových přinést nový pohled na svět. Zdá se, že vědecká komunita
aspoň v současném porevolučním Rusku opustila tradiční materialismus a vydala se zcela
opačným směrem, který lze nazvat pouze "návrat ke kořenům". Rád bych se ovšem dožil
toho, že i současná česká věda se bude zabývat duchovními aspekty světa a života, protože jen
tudy vede cesta k záchraně současné civilizace. Bez pochopení souvislostí mezi
katastrofálními změnami počasí a katastrofálním chováním vyspělé kapitalistické společnosti
totiž není změna možná. Svět bude takový, jací budeme my. Myšlenky jsou totiž tvůrcem
hmotné reality.
© Jan Pavlík

