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čili autorovi zde tohoto …. výsměchu a posměchu :

Chceme grant pro pana Navrátila!
Toto je autentický a původní záznam toho, co s člověkem dokáže provést druhými nepoznaná genialita
tváří v tvář osudovému řetězu smůly a přezírání. Jistě, žádný génius to neměl v životě jednoduché...
Einstein bydlel naproti blázinci, Darwin se musel na lodi Beagle léta spokojovat s cizími
domorodkyněmi, které už nikdy neviděl, místo poklidného soužití s milující manželkou a párem pantoflí,
Gödel zemřel v Brně hlady a Newton... inu, tomu cosi spadlo na hlavu. Je smutné a šokující zároveň
zjistit, že vedle nás i dnes, v informačním věku, žije Nevyslyšený, člověk, jenž může změnit svět, ba celý
Vesmír! mít jen k dispozici více pochopení od pánů v Grantové agentuře ČR (a peněz...) Pane Navrátile,
jsme s vámi! Držíme vám palce a věříme, že jednou i těm hlupákům nahoře dojde, (o) co všechno
příchází ve vašich... dopisech...
Pavel Houser mi dnes v okouzleném úžasu přeposlal, co pan Navrátil požaduje uveřejnit na webu
Scienceworldu. Po chvíli váhání jsem nechal celý text v původním znění bez titulků, jen adresu jsem
odstranil, snad se pan Josef nebude zlobit za zveřejnění jeho elektronických stop...

Vesmír uprostřed egoistů…anebo že by naopak ?
…smyslem této jedovaté, ironické, nesoucitné řeči, autora XY , pouze za účelem ponížení, potupení a
výsměšku, nikoliv ve jménu dobra a výběru hodnot je vyzdvižení jeho vlastního ega pomocí ponížení jiného
člověka. Jiný smysl a účel tyto slova nemají, protože jinak by autor - kdyby byl chytrý a slušný - jistě nehledal
v archívech rukopisy Einsteina, na nichž je ještě máslo od snídaně a špatně vypočítaná trojčlenka, ale určitě by
rád uveřejňoval především kladné rysy a povedené texty jiných autorů.
Pan autor XY ( kamarád Pavla Housera, co také byl „pro“ škodit a zveřejňovat ze stovek možných textů
právě a pouze to >co nevypovídá o vědecké práci< Navrátila ) však ze stovek mých textů a úvah „potřebuje“
pro své ukojí vytisknout právě to, co je k ponížení „nejšikovnější“, právě to, co se mu hodí na ponížení a potupě
jiného. To je smysl bytí a života chytrých egoistů – zničit jiné a vydobýt si slávu svou ( čímkoliv ).
Anebo by uměl autor „postavit obhajobu“ svého „kladného a počestného úmyslu“ ?
K jeho neslušnému a nekorektnímu jednání ( výsměch mé přihlášky u GA ) bych mu rád sdělil tři důležité (
možná charakteristické ) skutečnosti, aby si dokázal vůbec představit zlomek lidských utrpení ve snaze „se
neválet na Bahamách“.:
a) kausa dlužníci : Nevím proč je k posměchu a k popukání, že se někomu v životě nepoštěstí a narazí na
bariéru dlužníků jako se stalo mě. V r. 1991 jsem začal podnikat z pětikorunou v kapse s filozofií, že si vydělám
( cca 3 miliony ) na dokončení své hypotézy ve fyzice….bude to na mzdy spolupracujícím a ochotným fyzikům.
V r. 1996 jsem musel firmu zabalit, neb mi dlužili všechno co jsem do té doby vydělal a neměl jsem na mzdy
svých zaměstnanců.a dodnes dluží. Poté jsem už 8 let nezaměstnaný ( z toho 17 měsíců námezně pracující ) a
vymáhám dluhy ( tisíce vynaložených hodin, zbytečně ) :
pan M.Andrle ………….
22 000,- Kč
pan J. Bureš ………….. cca 450 000,- Kč
paní Hůlková ………….
35 000,- Kč
pan Petr Pelikán …….. cca 850 000,- Kč
pan J.Ryvola …………. cca 1.100 000,- Kč
pan M.Škoda ………….
30 000,- Kč

Zde je jeden otřesný dokument toho „proč jsem nasraný“ , a Vám to bylo k smíchu : příloha č.1 s původním
označením 11 – Smutné vyprávění o tom… ( po přečtení memento a němý úžas )
b) kausa grant : memento a tichý úžas vám zůstane v očích i při dočtení přílohy č.2 s původním označením
30.07.00 – Přehled dopisů proti GA o tom jak to chodí v demokracii a jak je morální společnost, …vlastně né
společnost, ale konkrétní lidé, jak jsou zlí, včetně Vás…a to jen proto, že jsem zabejšeně chtěl vědět důvod
zamítnutí toho grantu ( grantu nikoliv na válení se v písku na Bahamách, ale na fyziku, neb podnikání mi zničily
zákony „Klause“ a morálka z jeho doktríny o tom, že si to trh zařídí sám )
c) …a něco ze současnosti : malá kausa „Klimánek“ - viz příloha č.3 s původním označením 00 – jak to
začalo
Neuvěřili by jste, kdybych Vám řekl, že podobných kaus a s nimi strádání mě potkalo mnoho.
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