
 

Opis z Magea, kde pan Milan Petřík přednesl svůj (ne)očekávaný filozofický konglomerát. 

 

 

SRNKA [29.5.09 - 01:59] 

Text zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro oblast komunikace a kultury 

Petra Hájka (LN 23. května 2009):  Proč není darwinismus přijatelný, Já z opice nepocházím, 

Opičí proces naruby a po našem a reakce, např. Čekali vtipnou pointu, jenže nepřišla. Éterová 

teorie vysvětluje, proč na každou část reality existujou nejmíň dva duální pohledy, podobně 

jako když pozorujeme okolí hustou pěnou částicovejch fluktuací časoprostoru. Zatímco 

našemu deterministickýmu pohledu samozřejmě neunikne šíření energie v příčnejch vlnách 

podél membrán pěny, projevuje se tu i rozptyl a světlo k nám pak přichází v obrovským 

množství mnoha směrů v podelnejch vlnách. Pokud dáme do hrnečku žárovku a zalijeme ji 

pěnou nebo emulzí, bude světlo vystupovat z žárovky všemi směry a osvětlovat i vnější povrch 

hrnečku tak, jako my můžeme pozorovat vesmír jak zevnitř, tak zvenku současně. Výslednej 

dojem je tedy vždy výslednice obou způsobu interpretace reality: jak deterministickýho, 

kauzálně evolucí řízenýho - tak indeterministickýho, určovanýho všudypřítomným a 

všemocným Bohem, éterem, polem fluktuací časoprostoru, gravitačních vln čili tachyonů. 

Ideálně vyváženej a kompletní neni ani jeden z nich, resp. ani jeden z pohledů nemá smysl 

bez toho druhýho. A v tom je to ponaučení teorie éteru: v každým názoru bysme měli ctít 

opačnej protinázor, jinak hrozí, že postupně díky disperzi svojeho vnímání zajedeme pod 

horizont černý díry subjektivistickýho, nevyváženýho uvažování, který sebe sama vnímá jako 

bezrozporný. Konkrétně teorie evoluce vypadá velmi přijatelně a éterová teorie jí vysvětluje i 

vznik hmoty, natož života - ale vždycky tu bude otevřená možnost panspermie, tunelování z 

vyšších dimenzí, nebo naočkování života odněkud zvenku, např. zásahem inteligentních 

bytostí, pokoušejících se preventivě terraformovat neobydlený planety. Sama představa eteru 

je do značný míry panteistická, protože existenci éteru nejde z principu dokázat, je na tom 

podobně jako hypotěza Boha: v obou případech tu de především o obecnej princip, kterým se 

uplatňuje tzv. objektivní realita. 
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