Jó, jó, jo, tuhle rundu (ne)platím já, ale OSEL
http://www.osel.cz/9794-je-kosmologie-mytologii.html  To je bída s nouzí, co ?? A ta
diskuse, to je bída nadruhou …jo, jo,… A bída natřetí je s tím, jak OSEL ( Wagnerův,
Mihulkův a Brožův OSEL ) ( a předtím Aldebaran Kulhánkův ) se mnoho a mnoho let
angažuje ve výchově laiků a pak ve výběru „připuštěných“ laiků, ( každý „myslitel“ totiž na
OSLA do diskusí nesmí ! !, vstup je „na příděl“, je demokraticky zakázán zneuznaným
géniům, …např. jako jsem já, abych nenakazil lidovou veřejnost svými poblouzněnými
vizemi z díla HDV ), … a v poučování laiků, ve vzdělávání laické veřejnosti a jak se nyní
ukázalo, ti lektoři, popularizátoři vědy kosmologické a fyzikální dojeli !!! ( za snahu a za
dobrotu na žebrotu ) …; tady http://www.osel.cz/9794-je-kosmologie-mytologii.html
v diskusi nad článkem do kosmologie je vizitka té mnohaleté „výchovy“ laické poučované a i
nepoučitelné veřejnosti“…, co ? To je síla, to je vděk a dokonce i šok. Jedna „poučovaná část
veřejnosti“ dlouhodobě reaguje do každé diskuse stále stupidně, nepoučena.., a druhá část
„nepoučitelné“ veřejnosti se nyní ostře pustila do křížku s Wagnerem, ( např. Procházka )
potažmo s dalšími „poučovateli“ z OSLA. Jo, jo, není laik jako laik. Ti v prvním semestru na
CVUT FEL u Kulhánka, to prýý je bída s nouzí, ( říká sám Kulhánek na Bulletinu ), ti prý
neumí nic…ti prý šli na tuto školu jen proto, že ona je tou nejhorší a lze na ní vstoupit i bez
pohovorů. Tak to je síla, pane profesore…( nebyl jsem daleko když jsem říkal nedávno o tom
jak v sále při Vaší přednášce chrápou. A taky, že Vy ani nemáte schopnost za mnoho let
sjednat pořádek v tom, že když na konci přednášky se podávají k Vám dotazy, že ti, co otázky
kladou, nemají mikrofon v ruce a tím se na YT znehodnocuje Vaše odpověď na ně. Jo, jo, to
je ta „lidově myslitelská veřejnost“, kterou jste si vychovali a udusili kreativní myšlení.
((( V dalším si připravím komentáře k té diskusi lidí těmi nadvědci (už) vychované
(ne)poučené veřejnosti )))
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