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Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 07.02.2008 23:12 

Každý slušný mírumilovný názor je vítán a názory potřebujeme. (citace): 
 "Pak treba i odmlceni ma velkou silu a rekne vic, nez neustale verklikove 
reakce pana Petrika "za kazdou cenu". (reakce) : Pokud by jste byl svědkem 
dlouhodobé komunikace malé skupinky stálých frekventatntů, pak by jste 
zjistil, že já neoplácím nějakou neadekvátností tj. >strašnou< agresivitou. 
Jsem někdy jedovatý, někdy normální, někdy dokoce i vstřícný ( a dokonce i 
pochválím toho co mi ponížením ublížil ) a hrubý jen vyjímečně a ...a 
především pouze tam kde hrubost předcházela a mířila do mě. Přiznat navíc 
musím, že bývám dlouhodobě k někomu ironický ( mírně ) i když se zdá, že 
on už nerejpe či neuráží ... ale měl by si uvědomit proč. Neomluvil se když to 
byl on co urazil první a dost.  

No, každý má mít míru svědomí a odvahy k přiznání svých chyb. ( já to 
několikrát udělal .., oni nikdy ).  

reagovat 

Re: Princip střídání symetrie a antisymetrie...:  
Autor: ZEPHIR IP: 85.160.29.xxx Datum: 08.02.2008 00:04 

Zkuste uvést nějaký případ symetrie a antisymetrie, jestli vám lze věřit, že 
jste to od někud neopsal. Tvrdíte, že je to obecný princip vesmíru, tak snad 
aspoň jeden příklad zvládnete.  

Pokud ne, je to jasné. 

 

Mlceti zlato...:  
Autor: Peter IP: 213.195.224.xxx Datum: 08.02.2008 10:09 

mlceti je zlatem zda se vuci P.Petrikovi. 

 

Re: Mlceti zlato...:  
Autor: ZEPHIR IP: 194.213.42.xxx Datum: 08.02.2008 10:18 

Když nemáte co říct, tak docela určitě. Jenom předvádím, jak pan Navrátil 
celý život vykládá o něčem, co vůbec netuší, co je a čeká, že to ostatní 
lidi budou tušit za něj. 

reagovat 

Re: Re: Mlceti zlato...:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 09.02.2008 22:32 

Pane blouzníte. Především  : 27 let netušíte vy všichni "co" jim laik 
předvádí-předkládá...a...především si myslím, že já tu HDV řeším >za 
vás<, nikoliv vy za mě. Přeci je debilní od vzdělanců, aby jste požadovali 
po Papuáncovi, který našel v džungli lék na AIDS, aby ho ještě 
laboratorně otestoval, klinicky vyzkoušel, a našel k němu přesnej 
chemickej vzorec. To je nestydatá drzost. 

 

Re: 27 let netušíte vy všichni "co" jim laik předvádí-předkládá:  
Autor: ZEPHIR IP: 85.160.34.xxx Datum: 09.02.2008 22:41 
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To je snad váš problém, ne náš že vám lidé nerozumějí? Pokud ovšem 
řeknete, že všechna hmota se skládá z času a prostoru a že na tom stojí 
vaše hypotéza a že je to původní nápad -  pak mohu jednoduše doložit, 
že na přesně takové myšlence bylo koncem 50.  - 60. let minulého století 
napsáno nekolik stovek publikací a jedna tlustá učebnice (J. A. Wheeler, 
Geometrodynamics, Academic, New York (1962)).  

Zbytek jsou jen nešťastné bláboly staříka, který je tak ješitný, líný, 
omezený a hloupý, že si ani nedokáže nastudovat, co na dané téma 
vymysleli jiní. A ještě ostatní označuje za drzouny, když jej na jeho 

nedostatky upozorní. Tak takhle tedy ne, pane Navrátile.  

 

Re: Re: 27 let netušíte vy všichni "co" jim laik předvádí-předkládá:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 10.02.2008 13:01 

Jenže blábolíte dál i když jsem Vám na tyto věty v obměnách řečené 
tucetkrát odpověděl : neřekl jsem že hmota skládá z času a prostoru – 
to je nesmyl. Řekl jsem že je realizována vlnobalíčkováním dimenzí 
veličin „Délka“ a „Čas“ To je podstatný rozdíl a protože jsem to řekl už 
tucetkrát, tak stále blábolíte jako malomyslný . Pokud byly vydány 
stovky publikací HDV od Wheelera a jiných, tak já je nikdy neviděl ( 
anglicky neumím ) a pokud se v české kotlině špitlo o geonu, tak 
v naprosto jiném pojetí a smyslu než razím já nové pojetí výroby hmoty 
z čp. Zbytek jsou jen nešťastné bláboly staříka, uvidíme za 10 let které 
bláboly budou šťastné a které ne, pane ééééteristo který je tak ješitný, 
líný, omezený a hloupý, já netvrdím že jsem Bůh, ba naopak ( jsou na to 
důkazy )…, ale Vy se tváříte jakože už naprosto vše o vesmíru víte… že 
si ani nedokáže nastudovat, co na dané téma vymysleli jiní.  Lžete, já si 
nastudoval všechno v češtině co česká kotlina vyprodukovala  A ještě 
ostatní označuje za drzouny, neoznačuji nikoho za drzouny, pouze 
oplácím ponižování které předcházelo když jej na jeho nedostatky 
upozorní. Za upozornění nedostatků jsem nesmírně a nadevše 
 vděčný…jenže ony nedostatky se mi předkládají stylem výsměchu, 
nadávání, ponižování a flusání…to není upozorňování jak tvrdíte, do 
HDV nikdo nic neupozorňuje slušně, ale jen s arogancí a flusáním a…a 
navíc odmítá dotyčný druhé kolo tj. mé protiargumenty – to pak není 
vědec ale debil. Tak takhle tedy ne, pane Navrátile …tak takhle ne, 
pane vševědče éterový… ne tak ne. 

 

Re: neřekl jsem že hmota skládá z času a prostoru :  
Autor: ZEPHIR IP: 85.160.12.xxx Datum: 10.02.2008 13:07 

Pokud je vaše teorie dvouveličinová, pak se v ní nic nemůže skládat z 
dalších veličin. To "vlnobalíčkování" je pak další element vaší teorie, 
který do ní uměle vpravujete. Z teorie samotného času a prostoru nijak 
nevyplývá, proč by měly ty dvě veličiny vlnobalíčkovat. Je to další 
postulát, který jste do teorie přidal nezávisle.  

Paradoxně jste na tom jako strunaři, kteří sice říkaj, že jejich teorie je 
strunová, mezitím ale do ní nacpali všechno možné, jen aby ji udrželi 
při životě - brány, variety, fermionová pole.... 

reagovat 

Re: já si nastudoval všechno v češtině co česká kotlina vyprodukovala:  
Autor: ZEPHIR IP: 85.160.12.xxx Datum: 10.02.2008 13:12 

Česká kotlina je jen jedna tisícina světové vědy. Když si nastudujete jen 
jednu tisícinu, je to jako kdybyste si nic nenastudoval. Co třeba víte o 
teorii geonů?  

 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/?iddiskuse=A071226_204822_p_veda_wag&reakce=22499738

