
 

 
oh ye 
Autor: Hawking, Penrose, Rees, Barrow, IP: 205.234.242.xxx Datum: 08.12.2007 23:01  

Mr. Navratil Josef is indeed an old donkey 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Re: Re: Re: Co bylo před velkým třeskem:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 10.12.2007 13:30 

http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=g   -> a tam jsou vize č. 
71 , 103 , 104 , 106 , 109 , 126 , 137 o tom "co bylo před Třeskem" podle mé 
HDV. 

reagovat 
Re: Re: Re: Re: Co bylo před velkým třeskem:  
Autor: Santa IP: 89.29.42.xxx Datum: 10.12.2007 15:50 

Já se domnívám, že tuhle odpověď nikdo přesně nezná . Všechny názory 

jsou pouze dohady už proto, že ze současného fyzikálního vesmíru známe 

velmi málo , odhaduji asi jen dvacet procent  toho co vše existuje? Proto 

nemůžeme mít ucelený pohled na věc počátku. Přikláním se k věčnému 

Vesmíru . 

reagovat 
Re: Re: Re: Re: Re: Co bylo před velkým třeskem:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 10.12.2007 16:44 

Pane, samozřejmě, že odpověď na to „co bylo před Třeskem“ nikdo nezná, 
ani já, ani Vy, ani žádný lidský tvor. A to co věda o tom zná, jsou stále jen 
spekulace. Já předkládám k úvahám vizi, novou, jak by to mohlo být. 
Matematika pro vesmír s časoprostorem 9+1 dimenzionálním + hmota se 
vyrábí a.. a jak vidíte, tak dost  těžkopádně a složitě už 30 let několika tisíci 
učenci po celé zeměkouli. A myslíte si, že bude jejich strunová vize „pro 
hmotu“ smysluplnější než moje HDV ? ( v čem ??? ). Myslet si to můžete, ale 
lepší je konečně hledat důvody, důkazy a protiargumenty, které by poslali 
HDV na smetiště. Anebo --> přemýšlet jak HDV zlepšit a udělat z ní teorii. 
Nevěříte že je to možné ? Pokud jste mladý, dočkáte se. 

reagovat 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bylo před velkým třeskem:  
Autor: M. Votava IP: 205.234.242.xxx Datum: 10.12.2007 18:36 

??????Cooožeee:/Matematika pro vesmír s časoprostorem 
9+1 dimenzionálním + hmota se vyrábí a.. a jak vidíte, tak 
dost těžkopádně a složitě už 30 let několika tisíci učenci po 
celé zeměkouli./.../A myslíte si, že bude jejich strunová vize 
„pro hmotu“ smysluplnější než moje HDV ? /pane Navrátile 
to že měříme v délkách a zjišťujeme čas tak k tomu 
nepotřebujeme nějakou vaši smyšlenou HDV nikdo přeci 
nemůže že jste nevzdělaný a máte utkvělou představu o 
nějaké HDV. Zavítal jsem na vaše stránky a velmi dopručuji 
všem aby to opakovali po mě to stojí za všechny prachy.. 
Pane Navrátile jestli vám můžu poradit pokud vás netěší se 
vydávat za internetového kašpara tak raději už nikde 
neprezentujte svou zoufalou negramotnost a při vašem 
věku byste měl mít rozum, raději běžte krmit holuby nebo 
labutě - budete prospěšnější!!!!!!!!!!!!!!!! 
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