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PŘEDMLUVA 
 

Vážení čtenáři, 
 
Dějiny vědy potvrzují: proces šíření znalostí, které jsou spojeny s realitou, je 

nevyhnutelný. Žádné zákazy, falešné výbory Akademie věd nemohou tento proces zastavit. A 
naopak, vědomosti, které nejsou spojeny s realitou, nevyhnutelně zaniknou. 

 
Realita jednoty prostoru, hmoty a času je nezpochybnitelná. Proto rozšiřování znalostí, 

které jsou založeny na axiomu jednoty prostoru, hmoty a času je také nevyhnutelné. 
 
Čtvrté  vydání této knihy bylo publikováno v roce 2004 pod názvem “THE 

RESURRECTION OF EXACT SCIENCE” (Vzkříšení pravé vědy). Tento název byl 
podložen následující předmluvou vydavatele. 

 
 

VZKŘÍŠENÍ PRAVÉ VĚDY 
 

Předmluva vydavatele 
 

Fakta jsou smrtí mnoha teorií 
 

Pokud jste někdy zažili zkušenost, že teorie nedává smysl, přestože jste pochopili 
každé slovo nebo pokud jste zažili zkušenost, že teorie je aplikovatelná pouze v úzké oblasti 
jsoucna, kde by měla platit, pochopíte, proč se tak stalo. 

 
Když tuto knihu budete číst pozorně, dojdete k závěru, že s pomocí údajů a teorií, 

uvedených v této knize, může být pravá věda vzkříšena. Mnoho faktů získá jinou hodnotu, 
pokud se na ně budeme dívat ve světle těchto pochopitelných a použitelných teoretických 
základů.  

 
Nebuďte překvapeni, že po dočtení této knihy hodíte přes palubu mnoho tak zvaných 

“ověřených teorií”. 
 

Vážení čtenáři, přečtení této knihy vám může přinést užitek nezávisle na vaší vůli. 
Váš úspěch závisí na množství stereotypů, které zatížily vaši mysl. Pokud se dokážete této 
zátěže zbavit, uvidíte krásu mikrosvěta a pochopíte jednoduchost a úplnost poznání do jeho 
hloubek. 
 
            Výdobytky moderních exaktních věd jsou tak významné, že bezděčně ve svém vývoji 
nepřipouští alternativy. Otázky týkající se globálních chyb při jejich vzájemném působení se 
zdají být absolutně nepatřičné. Není zde nikdo, kdo by hledal na tyto otázky odpovědi. 
Moderní vyšší vzdělání na celém světě nepřipravuje specialisty pro řešení takových 
globálních problémů. Současně ukážeme, že již před dlouhým časem se stalo nutností mít 
takové specialisty. Kdyby byli vyškoleni před padesáti lety, byly by ušetřeny stovky miliard 
dolarů, utracené za nic. 
 
           Je známo, že euklidovské axiomy slouží za základ exaktních věd. Podstatná role těchto 
axiomů byla zpochybněna, když Lobačevskij, ruský matematik, v roce 1823 prohlásil, že 
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rovnoběžné přímky se protínají v nekonečnu a na tomto tvrzení vybudoval novou geometrii. 
Potom Riemann (1854) a po něm Minkovský (1908) kráčeli v jeho stopách a vybudovali 
podobné geometrie. Později byly takové geometrie nazývány jako neeuklidovské. Nyní jich 
existuje víc než deset. 
 

Je to zvláštní, ale svět vědecké společnosti snadno souhlasil se zařazením tvrzení, 
týkajícího se rovnoběžek protínajících se v nekonečnu, mezi řadu axiomů exaktních věd bez 
jakéhokoli experimentálního důkazu opodstatněnosti tohoto tvrzení. Vytvořila se situace, že si 
každý vědec pro své teoretické výzkumy začal vybírat geometrii, aniž se staral o důsledky 
takové volby. Došlo k tomu proto, že neexistovala kritéria pro posouzení spojení takové 
geometrie s realitou. 
 
          Hledání takového kritéria ukázalo neúplnost axiomů exaktních věd. Ukázalo se, že 
seznam základních axiomů přírodní vědy postrádá axiom, který vyjadřuje neoddělitelnost 
prostoru, hmoty a času. Neoddělitelnost prostoru, hmoty a času je tak názorná, že žádný 
člověk nemůže nepřiřadit tomuto tvrzení status axiomu. Jeví se být neoddiskutovatelným 
kritériem pro odhad spojení s realitou nejen geometrie, ale jakékoli teorie, která je na této 
geometrii založena. Axiomu jednoty prostoru, hmoty a času byla přisouzena funkce 
nezávislého soudce úspěšnosti aktivit vědců na poli exaktních věd. 

 
           Tento nezávislý soudce ukázal, že pouze euklidovská geometrie a teorie založené na 
této geometrii jsou úzce spojeny s realitou. Všechny ostatní geometrie úzké spojení s realitou 
nemají; to je důvod, proč teorie, které jsou založeny na těchto geometriích, vyjadřují realitu 
neúplně a někdy dokonce realitu pokřivují. 
 
           Axiom jednoty ukazuje, že Lorentzova transformace, která je produktem 
neeuklidovské geometrie, hraje v exaktních vědách roli teoretického viru. Všechny teorie, 
infikované tímto virem, jsou mylné. Automaticky vyvstává nutnost hledat nové teorie pro 
interpretaci experimentů, které byly provedeny před dlouhou dobou, a provádět experimenty 
nové. Chybná interpretace výsledků experimentů vede nevyhnutelně do pasti, jejíž důsledky 
je obtížné předvídat.  
 

V roce 1865 Maxwell publikoval své slavné rovnice elektromagnetického pole, ty 
však zjistit strukturu tohoto pole neumožňují. Je známo, že elektrony atomů a molekul během 
energetických skoků emitují fotony. Pokud je tomu tak, potom fotony přenášejí prostorem 
energii a informaci. Ale Maxwellovy rovnice to popírají. Ty přisuzují proces přenosu energie 
a informace v prostoru jakémusi obskurnímu elektromagnetickému poli. Proč by vysílací 
anténa měla emitovat nějaké pole nezávisle na fotonech emitovaných elektrony? Odpověď na 
tuto otázku nebylo možno dostat více než sto let. Lidstvo používá mobilní a satelitní telefony, 
rozhlasové přijímače, televize a internet díky experimentálním fyzikům, nikoli teoretikům. 
 

Další příklad. Nová analýza Comptonova jevu ukazuje, že porušení zákona zachování 
energie, které bylo prokázáno stovkami experimentálních výsledků, publikovaných v průběhu 
posledních deseti let, vyplývá z tohoto. Nejpřesvědčivější výsledky, které vyvracejí zákon 
zachování energie, byly získány různými metodami zpracování vody. Existuje jediné 
východisko: mezi řadu zdrojů energie zařadit fyzikální vakuum. To bude automaticky 
vyžadovat přehodnotit představy týkající se mnoha fenoménů, včetně zdroje energie, který 
dodává energii hvězdám. 
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Třetí příklad. Spektroskopové zaregistrovali miliony spektrálních čar. Teoretici 
navrhli přibližné metody jejich výpočtu, založené na Schroedingerově rovnici a 
Maxwellových rovnicích. Orbitální pohyb elektronu v atomu je hlavní princip, na němž jsou 
tyto metody založeny. Současně důkladná analýza spekter atomů vodíku, helia, lithia a atomů 
dalších chemických prvků dává jednoznačnou odpověď: elektron se v atomu nepohybuje po 
orbitu. Je zbytečné s tímto závěrem polemizovat. Dokazuje to řada experimentů. 
Schroedingerova rovnice a Maxwellovy rovnice, které jsou v rozporu s axiomem jednoty 
prostoru, hmoty a času, tedy vytvořily představy, jež jsou na hony vzdáleny realitě, pokud jde 
o interakci elektronu s jádrem atomu, učinily chemii složitější a zavedly její vývoj do slepé 
uličky. 
 

Pojmy teplo a teplota jsou spojeny se záhadným Brownovým pohybem molekul. 
Nedávno bylo zjištěno, že Brownův pohyb molekul je výsledkem činnosti impulzů fotonů 
(elementárních nosičů energie) absorbovaných a emitovaných molekulami. Teplo tvoří soubor 
fotonů, které jsou neustále emitovány a absorbovány elektrony atomů a molekul prostředí. 
Statistický střed tohoto souboru je maximální hustota fotonů o určité vlnové délce, která 
(podle Wienova vzorce) určuje teplotu prostředí. 

 
Pro ortodoxní fyziky zůstává příčina existence nejnižší teploty К005.0≈  naprostou 

záhadou. Zjistili jsme, že je tvořena fotony s největší vlnovou délkou, nejnižší frekvencí 
kmitů hmoty, která odpovídá reliktnímu rozsahu elektromagnetické radiační škály. V přírodě 
neexistují fotony kmitající na nižší frekvenci. Toto je hlavní důvod existence limitu nejnižší 
teploty. 

 
Je překvapivé, že jednotlivé fotony, nikoli elektromagnetické vlny, tvoří Dopplerův 

jev při infračerveném a ultrafialovém posuvu spektrálních čar. Stejné Dopplerovy jevy jsou 
tvořeny souborem fotonů, nikoli elektromagnetických vln, vyplývajících z Maxwellových 
rovnic. 

 
Během posledních čtyřiceti let byly utraceny desítky miliard dolarů na výzkum řízené 

fúze. Výsledek je nulový. Proč? Protože neexistuje žádná životaschopná teorie tohoto 
procesu. Elektrony a ionty jsou hlavními účastníky jakékoli plazmy. Elektromagnetická 
struktura fotonu a elektronu již byla známa; ukázalo se, že pokusy vytvořit stabilní kruhový 
pohyb v magnetickém poli jsou cestou do slepé uličky. 
 
            Vědci, kteří studují mikrosvět pomocí urychlovačů částic nejsou v lepší situaci. Je 
známo, že jádro atomu se skládá z protonů a neutronů. Když je bombardujeme protony s 
velmi vysokou energií, dostaneme fragmenty s bezpočtem kombinací různých množství 
protonů a neutronů. Pokusy systematizovat informace o těchto fragmentech a na tomto 
základě rekonstruovat strukturu jádra je rovněž cestou do slepé uličky. 
 
              Nabízí se otázka: Je možné najít teoretické zdůvodnění principů, jimiž se řídí příroda 
při vytváření atomových jader a získat informace o jejich struktuře? Je to možné a již se to 
stalo. Takový přístup dává úžasné výsledky. Především periodicita atomových jader 
jednoduchých chemických prvků ve strukturách složitějších jader odpovídá periodické 
tabulce. Například příčina překvapivého rozdílu mechanických vlastností mezi grafitem a 
diamantem (což jsou látky, které jsou tvořeny stejným chemickým prvkem - uhlíkem) se stala 
zřejmou. Hojnost informací, týkajících se struktury jádra, se ukázala být tak významnou, že 
bylo možné modelovat strukturu jádra a tyto modely ověřit pomocí zařízení pro studenou 
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jadernou fúzi, jejíž cena nepřesahuje sto dolarů. Nyní je již zřejmé, že nový způsob studia 
atomových jader je mnohem přesnější a levnější než studium jader pomocí urychlovačů 
částic. 
 

Ukázalo se, že procesy fúze atomových jader jsou podobné fúzním procesům 
samotných atomů. Během fúze atomů je přiblížení elektronů k protonům doprovázeno emisí 
fotonů o nízké frekvenci. Stejným způsobem se k sobě přibližují protony a neutrony při fúzi 
jader, přičemž vyzařují foton, ale ve spektru záření gama. Vazební energie protonů s neutrony 
v jádru se mění ve shodě se změnou vazební energie elektronů atomů s protony jádra. 

 
Další příklad. Astrofyzikové používají Schwarzschildův vzorec pro výpočet poloměru 

černé díry, aniž by brali v úvahu fakt, že tento  vzorec neobsahuje žádnou vlnovou délku nebo 
frekvenci elektromagnetického záření. Protože hodnoty výše uvedených veličin se mění v 
rozsahu 25 řádů, měly by být brány v úvahu. V tomto případě chyba v určení poloměru 
Slunce, v roli černé díry, je ve velikosti osmi řádů. Ale astrofyzikové to nevědí. Tím, že 
spoléhají na Schwarzschildův vzorec, dostávají a rozšiřují chybné kosmologické informace. 
 

Předpokládá se, že reliktní záření je způsobeno chladnutím vesmíru po tak zvaném 
Velkém třesku. K takovému závěru vědci došli na základě faktu, je popisuje Planckův vzorec, 
který odráží záření absolutně černého tělesa, které umožňuje jeho chladnutí. Nová analýza 
tohoto jevu ukázala, že reliktní záření je zářením atomů vodíku, umožňující chladnutí, které 
se objevují v nitru hvězd vesmíru. Ty nemají s tzv. Velkým třeskem nic společného. 

 
           Seznam globálních chyb a bludů by mohl pokračovat. Ale již toto stačí k položení 
otázky: Proč se to děje? Děje se to proto, že neexistují žádní odborníci na globální vědecké 
problémy. Kdyby takoví odborníci existovali, zjistili by, že všechny teorie založené na 
pseudo-euklidovských geometriích jsou v rozporu s axiomem jednoty prostoru, hmoty a času, 
hlavním axiomem přírodní vědy. 
 
            Tento axiom je pro vědu blahodárný. Je chráněn očividným spojením s realitou. Díky 
tomu hraje roli nezávislého soudce. My vědci bychom mu měli poděkovat a prosit o 
odpuštění, že jsme si nevšimli jeho existence. 
 
             Nyní je vzájemné působení exaktních věd jasné. Matematici vytvoří vlastní analytické 
metody. Fyzikové si zvolí takové metody, které se jim zdají být pro ně vhodné, aniž by brali v 
úvahu spojení těchto metod s realitou. Euklidovská geometrie je s realitou spojena, protože 
její axiom o rovnoběžných přímkách je založen na hlavní vlastnosti fotonu, dominantního 
nosiče informace, který se prostorem šíří přímočaře. V přírodě neexistuje nosič informace, 
který by sloužil křivočaré pseudo-euklidovské geometrii, jež má původ v tvrzení, týkajícím se 
protínání rovnoběžek v nekonečnu. Proto se ukázalo, že použití pseudo-euklidovských 
geometrií pro analýzu světa kolem nás, je cestou do slepé uličky. To způsobilo zbytečnou 
spotřebu obrovských finančních a intelektuálních zdrojů lidstva. 
 

Až čtenář dočte tuto knihu, nabude přesvědčení, že nízká kompetence vědeckých 
odborníků a malá snaha hledat příčiny rozporů ve vědeckém výzkumu je jedním z důvodů 
současného stavu exaktních věd. Seznámíme se některými základními chybami, které může 
snadno nalézt osoba s rozsahem vědomostí na úrovni střední školy. Je přirozené, že takové 
výsledky, obhajované různými guru, kteří dostali různé ceny, se staly překážkami na cestě ke 
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skutečnému poznání a k ničemu pozitivnímu neinspirovaly, ale pouze bránily skutečnému 
vědeckému pokroku. 

 
Po aplikaci myšlenek této knihy se situace změní, protože axiomy, které nejsou na 

nikom závislé, zejména na odbornících s lidskou tváří a lidskými nedostatky, budou hrát roli 
soudců. Rozpoznané a dobře prověřené postuláty budou hlavními pomocníky těchto axiomů. 

 
Vážení čtenáři, podrobnosti o výše zmíněných faktech najdete v této knize. Jsou v ní 

shrnuty výsledky našeho předchozího vědeckého výzkumu. Dosažené pochopení na úrovni 
mikrosvěta ukazuje úzké propojení fyziky s chemií a v některých případech je nemožné 
rozlišit, jestli je nějaký fenomén mikrosvěta fyzikální nebo chemické povahy. Proto se jevy, 
které se dějí na jaderné, atomické a molekulární úrovni, nazývají fyzikálně chemické. 
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