
 

Nenávist k HDV trvá 

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/einstein-mel-pravdu-vedci-zachytili-gravitacni-

vlny-341365  

 

Z článku vidno, že zase jsou fyzikové blíž HDV.  

    Konečně chápou křivení času a tedy pojem „změna tempa plynutí času“ ,  citace z   

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/einstein-mel-pravdu-vedci-zachytili-gravitacni-

vlny-341365 :  

 

    „Kolidující černé díry, které vyprodukovaly gravitační vlny, vyvolaly násilnou bouři v 

předivu času a prostoru, bouři, která čas zrychlila, zase zpomalila a znovu zrychlila, bouři, v 

níž se prostor ohnul na jednu, a pak na druhou stranu," řekla na tiskové konferenci Gabriela 

Gonzalezová ze Státní univerzity v Louisianě. 

 

    Vesmír se dá chápat i bez znalosti matematiky, pane Lejzy, a dokonce i tvořit nové 

myšlenky k pochopení vesmíru. – Konečně se fyzika zase o kousíček posunula blíž k mé 

HDV. ( Nové poznatky o gravitačních vlnách to opět přibližují a vysvětlují „co to je křivení 

čp“.) Každé pole je jistým stavem křivosti nejen dimenzí délkových, ale i dimenzí časových. ( 

toho 3+3D časoprostoru ). Já už se toho už nedožiji, ale brzo přijde, že tímto směrem budou 

fyzikové Vesmír zkoumat. Dnes jsem porazil to plivání pana Hnědkovského na moje změny 

tempa plynutí času…a brzo vyhraji i názor-vizi, že směrem ke Třesku se tempo plynutí času 

mění, čili není stejné jako dnes 14,24 miliard let po Třesku. Změna tempa je svou podstatou 

„křivení“ časové dimenze a ta pak vyvolává rudé posuvy..čeho ? a podle čeho ?, no podle 

křivostí dimenzí ; velkoškálové křivosti dimenzí globálního časoprostoru jsou podstatou 

kosmologického rudého posuvu.  

  A podstatou temné energie ve vakuu, je „vření“ dimenzí čp, což je vysoká proměnnost 

křivostí čp na planckových škálách a…a to je ta temná energie, která „vládne celým vesmírem 

na té vakuové úrovni“ a přibývá tak, že hustota je konstantní.  –Atd. Podstatou stavu a změn 

celého vesmíru je : KŘIVENÍ dimenzí čp 

 

  Na tento můj příspěvek do klubu Vznik vesmíru, reagoval kolega pana profesora Petra 

Kulhánka Mgr. T.Bílý ( na poznámku svého soukmenovce  NIWINA ) takto : 
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Nevidím u něj žádný posun dopředu, což není žádné překvapení. Furt plácá kolem dokola 

stejný slovní salát. Nevím jestli je to úmysl, ale stále se nápadně vyhýbá používání 

zaužívaných termínů. Místo nich používá nové, nikým nechápané, u kterých se ale stejně 

nápadně vyhýbá jejich definici. Místo toho, raději vrší perly typu "Vesmír se dá chápat i bez 

znalosti matematiky, ...". Což je samozřejmě zřejmý nesmysl. Určitě lze některé věci v 

přírodních vědách pochopit bez extra složité matematiky. Nic z toho ale nepřipadá na věci, o 

kterých José blábolí.  

Tak či onak, stále platí, že HDV neumí nic spočítat, ani nic předpovědět, a proto to v žádném 

případě není fyzikální hypotéza, ale příšerná hromada patafyzikálních sraček bez jakékoli 
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souvislosti s jakoukoli přírodní vědou. HDV může snad zajímat psychiatra, její doprovodné 

texty by pak asi měly zajímat pro změnu OČTŘ.  

(Recykluji sem právě odeslaný post do vzkazníku, protože je vlastně i odpovědí na tvůj 

dotaz.) 

Reakce na Niwin, 24.8 2019 19:57 | Vlákno   
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Je něco zajímavýho v mašíbl-klubu? Nějaká perlička? Já se tam v těch sračkách poslední 

dobou nemám sílu hrabat 

 

 

 

….a…a slušní lidé i odborníci mlčí ! ( mlčí nejen k HDV, ale i k chování svých žáků ) 

JN 
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