Nezávislý Badatel
--daniel
Někde na té linii je to, co je pravdivé, vydáváno za chybné, protože to, co je chybné, je
přijímáno jako pravda.
—Dewey Larson
Citát z Larsona pěkně shrnuje současnou světovou situaci, bez ohledu na obor bádání, ať jsou to
přírodní vědy,1 matematika,2 náboženství,3 nebo Velký Pumpkin.4
Jedna z prvních otázek, kterou mi lidé kladou, když zjistí, co vím, je: „Proč jste čekal 30 let a nic
neřekl?“ To není pravda! Po několik desetiletí jsem se snažil přimět lidi poslouchat, ale nikdo nechtěl.
Byl jsem urážen, napadán a zesměšňován za to, že jsem se opovážil říci, že to, co se lidé naučili ve
školách, je naprosto mylné. Nakonec člověk usoudí, že nemá cenu snažit se. Tak jsem se přestal snažit
šířit informace a soustředil jsem se na pochopení věcí, s nimiž jsem se setkal během projektu Phoenix,
ale jako „nezávislý badatel.“
Dewey Larson,5 jeden z mých nejoblíbenějších vědců a kolega „nezávislý badatel“, řekl v prezentaci
pro třídu chemických inženýrů v roce 1968 toto:6
Asi před dvaceti lety dr. James Conan, v tu dobu prezident Harvardské univerzity, přednášel
pro skupinu chemiků a vyjádřil vážné obavy o výsledky vědeckého pokroku, které
vycházely pravděpodobně z faktického vymizení těch, které nazýval „nestrannými
badateli“. Tento termín znamenal jednotlivce, kteří provádějí vědeckovýzkumnou práci ze
své vlastní iniciativy, bez podpory či řízení zavedených výzkumných organizací. Jak řekl
dr. Conan, tito jednotlivci „mohli zkoumat co chtěli a kdy chtěli, nebo svůj výzkum kdykoli
přerušit. Byli tak svobodní jako vítr, protože neměli žádný program kromě toho ve svých
myslích.“
Důvodem obav, jak vysvětlil dr. Conan, bylo, že i když převážná většina nových objevů na
vědeckém poli je provedena profesionálními vědci pracujícími pod dohledem univerzit
nebo výzkumných laboratoří, skutečně revoluční myšlenky, ty, které opravdu mění běh
vědeckého pokroku, pocházejí většinou z nezávislých aktivit těchto nezávislých badatelů, a
pokud takoví jednotlivci již nejsou aktivní, není žádná záruka, že potřebné pokrokové
myšlenky budou i nadále materializovány. Podle vlastních slov dr. Conana: „Revoluční
pokroky v teoretické vědě byly v širokém rozsahu učiněny amatéry … Málokdo popře, že
je relativně snadné doplnit detaily nové oblasti, jakmile byla překročena hranice.
Rozhodující událostí je nečekaný obrat. Většině z nás není dáno ho učinit. Pokud chcete
pokrok v základních teoriích chemie a fyziky, srovnatelný s pokrokem v minulých dvou
1 Dewey Larsonova Reciproční Systém prokázat, že konvenční věda má tendenci mít věci naruby, vzhůru nohama a zpět,
a když je opravena situace, vesmír je mnohem jednodušší místo, než jsme mysleli.
2 Matematika Miles Mathes ukazuje celý koncept infinitesimals je chyba, v přírodě, se nikdy nic „se blíží k nule,“
dosahuje jednotu. Calculus se stal další dead-end, není otevřené dveře.
3 Výzkum předchůdců, jako Lloyd Pye, Mauro Biglino a R.A. Boulay do antropologie ukazují zcela jinou historii lidstva:
otrok závod inženýrství u bohů, není se vyvinuly z opic.
4 Schulz, Charles, It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown; fod památného souladu Linus Van Pelt je, „Existují tři věci,
které jsem se naučil nikdy diskutovat s lidmi: náboženství, politika a velké dýně.“
5 Website: http://larson.rstheory.org/
6 Larson, Dewey B., Around Unexpected Corners, 1968.
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staletích, pak by se zdálo základním, aby nadále existovali lidé schopní nečekaných obratů.
A dle definice, nečekaný obrat není možný při žádném postupu, který je plánován.“
Během svého vlastního výzkumu jsem dospěl k více než několika „nečekaným zvratům“, které zcela
jasně ukázaly, že věci, které jsme učeni, jsou „střípky pravdy“, ale téměř vždy vedou do slepých uliček.
Je to, jako by lidské vědění bylo do těchto slepých uliček zaváděno a kolem nich byly vysoké zdi, aby
bránily lidem v myšlení za hranice tohoto boxu. Skutečný výzkum, kterého se ujaly korporace, se stal
nástrojem zisku – nikoliv nástrojem porozumění. Existuje pouze pár nezávislých badatelů, pracujících
v zadních místnostech, sklepích a garážích, kteří dospěli k novým poznatkům a pokusili se je zveřejnit
– obvykle však byly koupeny korporacemi, umlčeny v rámci „státní bezpečnosti“, či zesměšněny až do
zapadnutí.
Výzkum, který jsem prováděl, není tajný, je to „společný faktor“ mnoha jiných výzkumů konaných
tucty dalších nezávislých badatelů v minulých 200 letech. Reference, které uvádím, lze najít ve většině
veřejných knihoven.
Vezměte dávku Larsona, Maxwella, Steinmetze, Keelyho a Tesly, smíchejte s trochou středověkého
křesťanství, védskými eposy a Hermem Trismegistem, dobře protřepejte (protřepat, nikoliv míchat) a
okořeňte slušnou dávkou sumerské mytologie a keltského folklóru. Z této směsi získáte vědění, které
bylo zakázáno bohy—„tajnou vědu“, která protiřečí všemu, co znáte!
Mysli to chvíli trvá, než se odnaučí všechno, k čemu byla naprogramována věřit těmi u moci. Moje
přednášky přímo protiřečí všemu, co jste byli učeni jako „pravda“. Například:
•
•
•

•

•
•

Substancí vesmíru není hmota, ale pohyb, abstraktní poměr proměny, kterou nazýváme
prostor/čas.
Rychlosti větší než rychlost světla jsou běžným jevem. Je to pravidlo, nikoliv výjimka, což je
fackou do tváře Einsteina.
Astronomové mají všechno obráceně: hvězdy začínají svůj život jako červení obři a končí jako
modří obři explodující do supernov7 Galaxie se tvoří z globulárních clusterů, a to nepravidelné,
spirálovité, obří sférické, a též explodují a produkují quasary.
Geologický datovací systém je založen na mylném předpokladu; věci jsou mnohem mladší než
tvrdí geologové. Kvůli tomu nechápeme souvislosti, například biblické objevení Adama a Evy
se kryje s náhlým objevení kromaňonského člověka.
Antropologie se stala vědou, jak skrýt pravý původ homo sapiens. Je faktem, že lidstvo možná
má více společného s Godzillou než s neandrtálci.
Náboženství není to, co si myslíte. Je to kód k zotročení, nikoli k osvícení.

Takže, když čtete moje přednášky a začnete křičet: „To je chybné! Mě učili, že …., „ uvědomte si, že i
já jsem to všechno dříve slyšel. Mě to předtím taky učili! A já jsem tomu věřil! Pak jsem zjistil, že nic z
toho, co mě učili, se nepřiblížilo k vysvětlení věcí, které jsem viděl a s nimiž jsem pracoval, a to mě
donutilo přijmout, že všechno, co vím, je špatně. Trvalo to spoustu času a úsilí, propracovat se všemi
těmi předsudky, a byl to docela boj – ale jakmile jsem byl schopen sám sebe jasně řídit a získat jasný
pohled na to, co se mi nyní zdá zřejmé, vynořil se mnohem jednodušší obraz vesmíru – obraz, který
otvírá dveře k několika úžasným možnostem.
Obsah mých přednášek nebyl získán channelingem, ani telepaticky, ani poskytnut mimozemšťany,
7 Existují dva typy supernov, založené na tepelné limitu (modrá obří exploze) nebo věkové hranice (hvězdičky z jiných
spektrální třídy). Viz Larson knihu, Universe of Motion, pro podrobnosti.
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mimodimenzionály, anděly, démony, bohy či dalšími zdroji. Byl získán pouze spoustou těžké práce a
starým dobrým nemoderním „know-how“ několika nadšených nezávislých badatelů, kteří sami chtějí
zjistit, co se děje, a nebýt odkázáni na knihu Vesmír pro hlupáky od dalšího konstruktéra lodi, která
náhodu proletí kolem Země a položí cestu pro objížďku hyperprostorem8
Tento přístup byl volbou zúčastněných lidí, protože jsme chtěli zejména ukázat z první ruky všem těm
mimozemšťanům a mimodimenzionálům, andělům, démonům, bohům, ďáblům a všem ostatním, že
lidstvo se naučilo myslet samo, a je připraveno, ochotno a schopno zaujmout své místo ve Vesmíru
jako mírumilovný průzkumník, kterého ostatní světy chtějí jako dobrého souseda a přítele.
Myslím, že všichni máme plné zuby násilnických, ovládajících metod několika málo reptiliánů
snažících se být, čím nejsou, a kteří kontrolují náš život ve všech aspektech. Je možné, že ONI jsou
tím, čím mají být, ale MY ne.
My jsme Lidstvo, děti Synů Boha Dcer Země, jedineční v této galaxii. Máme místo ve schématu věcí
ne jako dobyvatelé, ne jako otroci, ale jako spolucestující na této Velké cestě, po níž kráčí veškerý život
k pochopení tajemství Vesmíru.
Takže se s vámi loučíme, reptoši, Homo sapiens už toho má dost a jde do vzestupu bez vás, aby stanul
jako rovný s rovným vedle ostatních obyvatel hvězd.
Začal jsem citátem z Larsona, a skončím jiným jeho citátem, který je posledním odstavcem jeho knihy
Vesmír Pohybu:
Kompletnější pochopení fyzické existence otvírá dveře zkoumání existence jako celku,
včetně nefyzických oblastí, které dosud byly přenechány náboženství a spřízněným
odvětvím myšlení. Nyní je evidentní, že náš známý materiální svět není celou existencí, jak
po nás chce moderní věda, abychom věřili. Je to pouze část – asi jen velmi malá část –
většího celku.“9

8 Adams, Douglas, The Hitchhikers Guide to the Galaxy
9 Larson, Dewey B., Universe of Motion, p. 438.

