Ευθύνες Φυσικών
και το πείραμα των δύο σχισμών (Κβαντική Φυσική)
Το να πιστεύεις ή όχι σε Θεό, σε ψυχή, σε πνεύματα, σε προ- ή μετα-θανάτιες καταστάσεις ως προσωπική σου επιλογή, ανάγκη ή αντίληψη του Κόσμου μπορεί να
γίνει μια αξιοπρεπέστατη και απόλυτα γλυκιά στάση ζωής.
Η πίστη του καθενός είναι προσωπική υπόθεση και συνεπώς καθ΄ όλα σεβαστή, εφόσον και η ίδια αυτή πίστη σέβεται τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον του (Φύση).
Το να προσπαθείς όμως να ενισχύσεις τη στάση σου και τις επιλογές σου εκμεταλλευόμενος μια επιστήμη και μάλιστα τη Φυσική των δομών του Κόσμου, είναι ατιμία. Η Φυσική δεν αγγίζει θέματα Θεού και πίστης, πνευμάτων και ψυχής, σχέσεις
άυλων και υλικών, γιατί δεν έχει τίποτε να πει με αξιώσεις απόδειξης (Μαθηματικά
και Πείραμα).
..........
........................
Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και πληθαίνουν τα κρούσματα κειμένων με τα οποία γίνεται προσπάθεια ένταξης διαφόρων ανακαλύψεων της Φυσικής (αποτέλεσμα
αυστηρότατης σκέψης και χιλιάδων πειραμάτων) μέσα σε προσωπικές συλλογιστικές
σαθρότητες.
Και εδώ εμφανίζεται το παράδοξοˑ τα κενά συλλογισμού κείμενα, ενώ θα έπρεπε
κανονικά να γελοιοποιούν τον συντάκτη, δυστυχώς αποκτούν οπαδούς.
Και μάλιστα όσο πιο ασυνάρτητα είναι αυτά που γράφονται στο κείμενο, τόσο πιο
πολλοί είναι οι θαυμαστές των ασυναρτησιών ...
Το κακό είναι ότι αρκετοί από τους συντάκτες τέτοιων «πιασάρικων» κειμένων είναι Φυσικοί.
Ο Φυσικός, όπως και ο καθένας μας, μπορεί να πιστεύει ό,τι και όσα θέλει και να
δίνει όποιες προσωπικές ερμηνείες τον εκφράζουν στις καινούριες ανακαλύψεις. Θα πρέπει
όμως να το κάνει προειδοποιώντας τους μη ειδικούς, ότι όσα
λέει και γράφει είναι προσωπικές
του δοξασίες και όχι λανσάροντάς τις ως πορίσματα Φυσικής
γενικώς αποδεκτά ή ως κυρίαρχη
γραμμή της Φυσικής.
......
..................
Τα έχω αρκετά χαμένα με την όλη κατάσταση...
Το παρακάτω εδάφιο είναι παράδειγμα θλιβερής καπηλείας του καταπληκτικού
πειράματος των δύο σχισμών (Κβαντομηχανική), από Αμερικάνο πανεπιστημιακό
Φυσικό.
Ο συλλογισμός του καθηγητή, καθώς αναλύει το πείραμα των δύο σχισμών δεν είναι απλά σαθρός, αλλά είναι το λιγότερο λυπηρά κωμικότατος.

Το δε συμπέρασμα που καταλήγει αναμενόμενο:
«...πρέπει να ξεχάσουμε παλιές θεωρίες και να πάμε σε καινούρια πνεύματα....»

Απολαύστε α-νοησίες Αμερικάνου πανεπιστημιακού καθηγητή Φυσικής
«...(Μετά το πείραμα των δύο σχισμών) το σύμπαν αρχίζει να φαίνεται περισσότερο σαν
μια τεράστια σκέψη παρά σαν μια τεράστια μηχανή. Η σκέψη δεν φαίνεται πλέον ως
μια τυχαία εισβολή στη σφαίρα της ύλης αλλά θα πρέπει μάλλον να την αναγνωρίσουμε
ως δημιουργό και κυβερνήτη του βασιλείου της ύλης. Ας ξεχάσουμε λοιπόν παλαιότερες
θεωρίες και ας αποδεχτούμε το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα. Το σύμπαν είναι άυλο,
ψυχικό και πνευματικό.»
R.C. Henry

Συγχωρέστε φίλοι μου αυτό που μου έρχεται στα χείλη:
Ο Πανεπιστημαικός R.C. Henry λέει
συλλογιστικές
μπούρδες
και
το
δυστύχημα είναι ότι ως Φυσικός δεν έχει
τύψεις για όσα εκμεταλλεύεται...
Η Φυσική ΠΟΤΕ δε θα γελοιοποιούσε
τον Θεό που δεν κατέχει, με σαθρούς συλλογισμούς ατόμων που θέλουν να πουλήσουν βιβλία...
..........
.............................
Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε ολόκληρο το κείμενο
http://www.lecturesbureau.gr/1/quantum-physics-experiment-of-double-slit/
....
Υ.Γ:
Έγραψα στο google « ψυχικό Σύμπαν R.C. Henry εικόνες» και μου έβγαλε διάφορες εικόνες. Επέλεξα για το κείμενό μου δύο αντιπροσωπευτικές, χωρίς να ξέρω αν
είναι εικόνες ψυχικού Σύμπαντος ή απόδειξη ότι κάποιοι έχουν συμφέροντα λανσάροντας α-νοησίες σε θύματα.
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