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Když Erik Verlinde v roce 2010 předložil hypotézu (viz AB 45/2011, AB 46/2011), že 

gravitace je pouhým statistickým projevem vlastností mikrosvěta, strhla se na jeho vizi lavina 

bouřlivých reakcí. Když Navrátil předložil v r. 1981 hypotézu, že elementární hmotové 

základní částice jsou postaveny z dimenzí časoprostoru ( což ve své podstatě z jiného úhlu 

pohledu říká i OTR) strhla se na jeho vizi lavina bouřlivého flusání, urážek a posměchu. Část 

fyziků chápe tuto možnost jako jednu z dalších cest ke sjednocení teorie gravitace (obecné 

relativity) s kvantovým popisem ostatních interakcí (elektromagnetické, silné a slabé). 

Většina ale novou hypotézu odmítá a považuje ji za absurdní. Část fyziků chápe HDV mlčky 

a odmítá jí proto, že se Navrátil urputně bránil ponižování ( což pány fyziky rozčílilo ), 

nikoliv proto že by hypotéza V – Verlindeho či hypotéza N – Navrátila , či že by hypotéza 

strunová byla jedna z nich platnější, silnější, více prokázanou, více pravdivou, ale proto, že jí 

objevil nestudovaný laik…, to je pro titulované fyziky české kotliny neslýchané a drzé.  Tím 

se asi není nutné příliš znepokojovat, málokterá nová myšlenka byla přijata ihned a o její 

platnosti či neplatnosti rozhodnou jedině experimenty. Anebo až vymřou zuřivci co 

nenávidí Navrátila…Verlinde navíc poněkud provokuje tím, že nevyužívá novodobé západní 

mechanizmy publikování, kdy je povoleno psát jen v těch správných časopisech ovládaných 

těmi správnými agenturami, jejichž vliv prorostl do financování vědy jednotlivými státy. 

Nevydává články jako tasemnice, aby plnil tabulky, ale občas, když má nové výsledky, tak je 

prostě sepíše a zpřístupní ostatním, zpravidla v knihovně článků ArXiv Cornellovy univerzity. 

Kam já nemohu, protože nemám peníze na…na přeložení svých vizí HDV do angličtiny. 

Teprve později článek publikuje v časopise, ale málokdy je to ten „pravý ořechový“, který je 

zapojen do systému, jenž brání volnému šíření informací.v české kotlině brání rozšíření 

informací právě jen a jen vzdělaní fyzikové jako je Kulhánek a jeho melodyboys  Že by to 

mělo být normální? Kdysi ano, a to bylo před r. 1981 ale dnes, kdy se věda pro určité skupiny 

stala výhodným finančním obchodem, už je vše jinak. ?!!!! ( Kdybych svým podnikáním 

vydělal 10 milionů, dal bych je do posledního haléře do HDV tj. na mzdy odborníkům, kteří 

by byli /za peníze/ ochotni jí upravit, a přetvořit do matematické podoby. Bohužel jsem 

zahájil své podnikání za tímto účelem a sudičky nepřály, všechny mé vydělané peníze mi 

ukradli (nezaplatili za dílo) dlužníci.  Ať už se Verlindeho hypotéza ukáže být správnou, či 

zapadne jako slepá ulička, má tento profesor z Amsterodamské univerzity, jehož postoj 

k vědeckým hodnotám je po léta neměnný, můj velký obdiv. A moje hypotéza HDV má pro 

Kulhánka jen a jen opovržení od r. 2004    http://www.hypothesis-of-
universe.com/index.php?nav=y  

JN, 02.01.2021 

https://www.aldebaran.cz/bulletin/2018_22_ver.php
https://www.aldebaran.cz/famous/people/Verlinde_Erik.php
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_45_ver.php
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_46_ver.php
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=1523
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=244
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=244
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=767
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=769
https://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=309
https://arxiv.org/
http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=y
http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=y

