BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 09:44]
NOFACE [30.11.06 - 02:41] Třetí věta je chybně :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 18:02]
MEKK [20.11.06 - 17:49] Budu hádat za NOFACEho. Podmínkou je, aby si autor HDV doplnil alespoň
učivo fyziky základní školy. Trefil jsem se?
Jste blázen a mazejte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 17:58]
MEKK [20.11.06 - 17:47] Kecy a lži. LIMJOF není zlý. To je jen váš šílený dojem způsobený vaší
těžkou duševní chorobou. Zlý jste tady jen vy. Protože jste blázen a patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:54]
SRNKA [20.11.06 - 11:48] Problém řeší sám sebe, to je dobrej fór. Tak co ty tvoje nepodložené lži? K
nim se nevyjádříš? Nemusíš. Nezbývá pak ale než konstatovat, že jsi tedy sám dokázal, že jsi lhářem.
Masochista? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:41]
SRNKA [20.11.06 - 11:30] O mých představách nic nevíš, to co píšeš je tvoje představa. MEKK je
nesvéprávný (jen ještě ne de iure) blázen to z něj nikdo dělat nemusí. Cvoka ze sebe postupně děláš ty,
protože už ti docela slušně hrabe z toho, že kamkoli začneš psát svoje bláboly o patafyzice, tak se ti
vysmějou, místo aby obdivovali polyhistora. Spíš polyhysterika řekl bych já :-)
Tak jak je to s tvou lží o CSS skriptech? Jak je to s tvou lží o publikaci v EJP? Dtto Science?/Nature?

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:34]
MEKK [20.11.06 - 11:27] Takže bojujte sám se sebou. Zlý a vulgární hulvát jste tady jedině vy sám.
Nejlepší způsob boje bude pro vás v Bohnicích. Takže mazejte a neotravujte.

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:27]
MEKK [20.11.06 - 11:13] Jednak jsem vás ani nikoho jiného tady nikdy a ničím neurážel. Dále, když
přestanete spamovat fóra zde i jinde - proč by se vámi měl někdo jinak vůbec zabývat? Než vás ten
zapšklý patafyzik přivedl na Mageo, žádné problémy tady s vámi nebyly a být nemohly. Jste blázen a
mazejte fofrem do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:25]
SRNKA [20.11.06 - 11:10] Lež je tvé pravé jméno. A taky popletenost. Co je CSS skript bys nám měl
vysvětlit. Ať je to cokoliv - já tedy netuším - dej mi prosím ukázku, kde a kdy jsem to, co máš na mysli
někde postoval, aby MEKK někam nemohl. Protože ale nic takového neexistuje, mohu předem s klidem
prohlásit, že jsi lhář. Lež nedokážeš. Zase jsi se jen ztrapnil. Víš co je zajímavé? Chodí sem pod jistým
ID také člověk, který má dokončené vzdělání v jistém oboru a tento obor praktikuje. A hádanka pro tebe
- koho myslíš, že zde považuje za toho, kdo to nemá v hlavě v pořádku? BINGO! Uhodls :-)
Jinak můj vztah k tobě se nazývá jinak - totiž nijak, vztah mám možná k fyzice. Tvůj vztah ke mně je
nenávist vůči lidem, kteří o tobě smějí (ó jaká hrůza, že jim to nemůžeš zakázat) svobodně říkat, že jsi
lhal o svých publikacích v EJP, Science?/Nature?, že lžeš o své "teroii", která neexistuje a ta tvoje

snůška blábolů, kterou za teorii prohlašuješ nedává žádnému fyzikovi smysl a je plná chyb a neznalostí.
Že lžeš o tom, jak se bavíš na vyšší úrovni o fyzice na physorgu, kde je ovšem pravda taková, že si tam
z tebe dělají všichni srandu. Tedy kromě těch, které svým spamováním už štveš a posílají tě otevřeně do
háje. Kdybys nebyl tak nízký charakter, šlo by tě litovat, protože tvůj život musí být strašný. Tak rád
bys té fyzice rozuměl, ale ono to učení je tak těžké. Zato prohlásit o sobě, že jsi polyhistor - na to to
stačí pár vteřin ťukání na klávesnici. Inu do pekel vede cesta vždy přímo, že? LOL! :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 11:12]
MEKK [20.11.06 - 11:04] Opět jste nic nepochopil. Pletete si identitu (byť pod nickem) s anonymitou.
Ti reální lidé, kteří zde vystupují pod nicky LIMJOF a MEDWIN apod., vás nikdy a ničím neurazili,
neponížili, nehanobili - vy je stokrát - nechutně, hnusně a zcela neoprávněně. Celý váš výplod
(pseudoúvaha) je samozřejmě šílený a prolhaný. Jste blázen a patříte do Bohnic. Opět jste to touto
choromyslnou úvahou předvedl a dokázal. Jako vždy. Mazejte a neotravujte.

BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 10:51]
MEKK [20.11.06 - 10:35] Kecy, lži, bláboly chorobného mozku. Marně vámi neustále opakováno, leč
nedokážete pochopit jasný a prostý fakt. Vůbec nikdo s vámi nesouhlasí. LIMJOF (a třeba MEDWIN,
kterého také nazýváte hajzlem, blbečkem apod.) patří mezi lidi, kteří s vámi komunikují nejslušněji ze
všech. Rozhodně stokrát slušněji, než vy s nimi. Nikdy vás neponížili, nehanobili, neurazili ani
nepoužili jediný vulgarismus. To jsou jasná fakta. Z toho plyne, že vaše bláboly jsou stejně jasné lži,
kterými se jen - marně - pokoušíte "omluvit" vaše nechutné a naprosto neomluvitelné chování. Vše to
vede k jedinému a jednoznačnému záběru. Takto uvažovat žádný duševně normální jedinec naprosto
nemůže. Jste tedy blázen a nutně patříte do Bohnic. Alou a šup!
BEFELEMEPESEVEZE [20.11.06 - 10:26]
MEKK [20.11.06 - 10:13] Naučte se co znamená slovo doktrína. Je docela trapné používat cizí slova,
kterým nerozumíte. Na moje pocity kašlete, nikdo a já teprve ne, vás nežádá. abyste se jimi zabýval. To
vy se neustále zašťitujete svými nesmyslnými pocity (viz že jste LIMJOFovi oplatil sotva 50%
henobení, ve skutečnosti vás nehanobil ničím a nikdy). Zde je vidět vada vaší choromyslné logiky. Co
jste řekl a říkáte o mé matce vede k jediné věci - pokud se budu s vámi někdy chtít setkat, dostanete od
mne pár facek a zaplatím pokutu za přestupek. To celé nic nemění na skutečnosti, že jste hnusný
spamer, nevzdělaný patafyzik, nechutný charakter a drzý lhář. Hlavně jste ale blázen a patříte do
Bohnic. Tak mazejte a neotravujte.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 23:46]
SRNKA [19.11.06 - 23:32] Tak jo. Byl jsem upozorněn, že ještě jedna zmínka o Bohnicích a budu se o
sebe muset postarat sám. Na tvé výslovné přání zmiňuji se tedy o Bohnicích. (Tys upad' cenzore, ne?
Jakým právem mi zrovínka ty chceš něco přikazovat nebo zakazovat či mě upozorňovat, že ještě noch
einmal a!?) Patří tam MEKK a myslím, že brzy tam budeš patřit také. Takže teď se o sebe musím
postarat sám. Což platilo i doposud. Kde je ta změna? Rozkryj svoji temnou výhrůžku - už mám plné
gatě, (u)spokojený?
BTW, víš co si myslím? Ty jsi ještě víc posedlý pomstou svým kritikům než MEKK. Ale stejně jako on
se tím zabýváš na úkor, lépe řečeno zcela místo studia. Jdeš na to sice zdínlivě chytřejc než on, ale pořád
je to ještě stejně slabej čajíček, jakej tady podává tvůj vzor. A jak mi správně připomíná ctěný kolega běž si zase chvilku dělat ostudu na physorg, tam tě tepou ještě líp než tady :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 23:29]
SRNKA [19.11.06 - 23:17] Pravil kdo? :-)
Jak tak na tebe koukám, poslední dobou jsi tím směrem nabral zrychlení. Fakt jsem zvědavej, jestli se

tam za pár let budete spolu dohadovat o pěnivém Velvesmíru :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 22:49]
MEKK [19.11.06 - 22:27] ...můj pocit je, že jsem Vám oplatil Vaše hanobení jen z 50 ti %.
Na vaše pocity vám každý kašle. Realita! Znáte to slovo? Chápete co znamená? Vy žijete zcela mimo
realitu, tedy jste duševně nemocný. Vy máte choromyslný pocit, dojem, že jste někomu oplatil
ponižování jen z 50%, ale ono se žádné ponižování v realitě prostě a jednoduše vůbec nestalo. Takže
jen vaše nemocné dojmy vedou k tomu, že se k lidem chováte odporně. Za něco, co se nestalo. Vidíte,
jak je to šílené? Jaké zlo a hnus plodíte? A vás to nepřesvědčí, že se musíte léčit. Jenže musíte. Opravdu
patříte do Bohnic a musíte si pospíšit, dokud je aspoň teoretická naděje na zlepšení stavu.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 21:51]
NOFACE [19.11.06 - 21:15] pomylil sa, model mal narit, nemoderny, to je ...
Zmýlil se a mockrát, jako každý. Nezmýlil se ale, když tam ten člen ve své době dal a jeho model nebyl
na nic ani nemoderní. Naopak, odpovídalo to poznatkům v té době. Vždyť: V roce 1922 ukázal sovětský
vědec Fridman (německý přepis jména je Friedmann), že Einsteinovy rovnice obecné relativity
neposkytují konstantní řešení pro homogenní isotropní vesmír. Vesmír musí být nestacionární, buď se
rozpíná nebo se smršťuje. (Tato řešení OTR by bylo možné potlačit zavedením tzv. kosmologické
konstanty). ... V původních rovnicích tento člen vůbec nebyl, po objevu Fridmanova řešení ho Albert
Einstein zavedl, aby rovnice OTR poskytovaly stacionární řešení pro vesmír. V té době mnoho lidí
(včetně A. Einsteina) věřilo, že vesmír je neměnný v čase. Po objevu Hubbleova rozpínání vesmíru
(pozn. BFLM: zdůrazněme ještě jednou slovo "Po") Albert Einstein tento člen z rovnic opět vyškrtl a
prohlásil, že šlo o největší omyl jeho života.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 21:12]
NOFACE [19.11.06 - 20:29] No, o hodně níž je to přece vysvětleno. Člen tam patřil, aby vztah
odpovídal modelu. Model byl později zneplatněn pozorováním. Tím ale člen nezaniknul, naopak. Tohle
se pokusit "prodat" jako Einsteinův podvod je jen důkaz naprosté neznalosti v tomhle směru. Linky
třeba: http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/kosmologie/standard.html, WMAP - co víme o vesmíru v
roce 2003?, Supernovy a temná energie

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 20:28]
SRNKA [19.11.06 - 18:55] Primitive. Protože nenávidíš lidi, kteří ukazují ostatním, jaký jsi lhář a
nevzdělanec, jsi ochotný dokonce podněcovat nebezpečného, vyhrožujícího a agresivního
nekompenzovaného šílence k akci proti takovým osobám. Krom toho, že je to nízké je to ke všemu i
velmi zbabělé. Máš-li zájem o pohlavek nebo pár facek, kterých se ti ve správných časech evidentně
nedostalo dost - můžeme se sejít. Klidně navrhni místo a čas. Jen musíš dát vědět aspoň tak tři, čtyři dny
předem, ideální je týden.
SRNKA [19.11.06 - 18:58]
I poměrně málo moudří vědí alespoň, co nevědí. Ty bohužel nevíš ani to. Víš a znáš jen lhát a podvádět.
Jsi politováníhodná postava. Můj soucit ale rozhodně nemáš.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 20:20]
MEKK [19.11.06 - 18:45] LIMJOF ač se přemlouvám jakkoliv tak se nemohu držet a neříci, že jste
debil… to opravdu nejde zadržet ( a budu se za tu urážku za hodinu stydět a rdít ).
Ani se nestyďte, ani se nerděte, ale jděte do Bohnic.
a) Ale jen debil může říci „co zůstalo z oponované fyziky“ – ptám se : HDV byla oponována ???, fakt ?

a kde ? důkazy ? argumenty ? vědecky ?… opravdu sníte nebo jste malomyslný ?
Malomyslný LIMJOF není, zato vy jste choromyslný. HDV skutečně není "oponována". Blábolu, který
nemá s žádnou vědou nic společného oponovat nelze také nijak, natož vědecky. Žádáte nemožné. Ale
jste rád. Vám totiž vaši pomatenou HDV skutečně nikdo nikdy nevyvrátí. Ono ale stačí ukázat na ty
strašné chyby v počtech a fyzice ze ZŠ, aby bylo vidět, že není co vyvracet. Ovšem vy se domníváte, že
ano. Tedy jste blázen a a patříte do Bohnic.
Ale jen debil může říci „predstavte si ale kdyby nekdo vzal vasi stranku a udelal rozbor kolik je tam
vecneho a kolik nadavek posmechu, vyhruzek“ – ptám se : kterou stránku k rozboru mého díla máte na
mysli ?
Nic, co by šlo nazvat vaším "dílem" neexistuje. Existuje pouze nechutná sbírka vašich duševních
zvratků na vašem webu. A v ní je obsaženo přesně to, co LIMJOF píše. Nazývat jej debilem za to, že
vám píše prostou pravdu může jenom blázen, který patří do Bohnic - tedy vy.
d) Ale jen debil může říci : „neni stranka abyste nekoho nevyplacel… Vy totiž chodíte jen na pranýř
mých stránek, ale asi jste nikdy nešel na 5000 stran mé fyziky.
Vašich 5000 stránek té nejpříšernější patafyziky (tedy žádné fyziky, jak lživě a drze píšete) a naprostých
blábolů nepřečte nikdy nikdo. Ani matka Tereza, kdyby ještě žila a chtěla, by to nedokázala. Po
několikáté stránce by se musela zbylými raději udusit než zažít tak nelidské mučení - číst vaše výplody
šíleného a nevzdělaného mozku. Fyzik s obvyklým vzděláním vydrží polovinu, možná nejvýše jednu
stranu a vašich nesmyslů než se jde buď vyzvracet nebo opít nebo zastřelit. Dál číst nejde. Je to 5000
zcela zbytečně popsaných stran. Že je to blbost - na to stačilo popsat stranu jen jednu.
e) jen trotl může napsat : „Vy si myslite, ze ti co to ctou ci budou cist, ze budou pri vas? tak si to
nemyslete.“ Ne to si opravdu nemyslím, ti hajzlové co to číst budou, nebudou při mně. To je jasné i
Marušce z 5A, jen trotlům to jasné není.
Ne. Jen trotl, jak nazýváte zcela nesmyslně LIMJOFa může na jeho jdnoduchou pravdu napsat to co vy.
Takže patříte do Bohnic. A sám jste to hezky zdůvodnil. Ano - skutečně i Marušce z 5A je okamžitě
jasné, že jste nechutný hulvát a že při vás nebude stát nikdy nikdo - kromě justiční stráže nebo
ošetřovatelů v psychiatrické léčebně. Protože ale ve svém věku nejste ani tolik moudrý, jako Maruška z
5A, jste jednoznačně blázen a koukejte už mazat do těch Bohnic, než vás tam odvezou násilím.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 18:16]
MEKK [19.11.06 - 17:54] Lžete. Neexistuje jediná citace, kdy bych vás urazil nebo ponížil. O mé matce
jste hnusné věci řekl dokonce opakovaně. Na to citace naopak existují. Vše je takto jednoduché a vaše
komentáře, ostatně zcela pomatené a prolhané, na tom nic nemění. Prostě jste nechutný hulvát, drzý
lhář, ignorantský nevzdělanec a blázen. Mažte do Bohnic. Cestou vám přidám za matku pár facek,
pokutu za přestupek rád zaplatím. Stojí mi to za to. Těším se :-)
K vašim odporným lžím o "jako" cituji příkladem váš příspěvek z 21. století (jen jeden z mnoha tam +
jinde)
Re: Varadero
Autor: Navrátil
Datum: 30-08-06 09:57
Loque : až budete mít autonehodu a budete ležet zkrvavený v příkopě, a já pojedu okolo,
tak vylezu a kopnu vám do ksichtu a pronesu Vám Vaši větu, kterou jste řekl k mému
utrpení ( ! ) ( …protože Vy -hajzl-si nedovedete představit nesnesitelnou duševní bolest z
tak strašného utrpení, kterého se mi dostalo za jeden rok od doby, co mě nehorázným
způsobem ponížil Petrásek ... je to doslova na sebevraždu ...// o vyčerpanosti nemluvím //
a je to hnus nejen jeho, ale všech, co přejí bytosti lidské utrpení, jako právě Vy !,... jste
stejný netvor …. a jednou si i Vás ............ - …..

sbohem pane,.... pane hajzl !!
Docela zajímavé je si ukázat, na co jste to vlastně reagoval. Co tak strašného vám Loque napsal, že se
ukájíte vyhrožováním o kopání do krvácejícího raněného (zvrácená představa nelidského jedince, že?)
Re: Varadero
Autor: Loque
Datum: 30-08-06 08:25
Pane Navratile, uz jsem tohle cetl tisickrat. Bohuzel.
A Vasi vetu "A tak „spamuji“ ... jak říkáte, „otravuji“ lidi …, ty co jim je to fuk, že
někdo trpí …" bych zkratil na "A tak „spamuji“ ... jak říkáte, „otravuji“ lidi …, ty co jim
je to fuk." A je mi to opravdu fuk. Vase osobni problemy tahate naprosto zbytecne do
diskuzi a zaplavujete je osobnima kecama, ktere jsou nam vsem ukradeny!

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 17:51]
LIMJOF [19.11.06 - 17:39] Pravdu máš sice 100%, ale právě jsi MEKKA ponížil, urazil a nadával jsi
mu. Všichni to viděli a jsou na to důkazy. Hajzle :-)))
BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 17:43]
MEKK [19.11.06 - 17:27] Drze a hnusně lžete. Urážky a nadávky děláte jen a jen vy. Vám ze
jmenovaným nikdy nikdo nenadával, ničím a nijak vás neurážel. Zato vy jste vynadal všem z nich, u
některých i urazil i jejich matky, některým jste vyhrožoval mučením a vraždou. Všichni si to dobře
pamatují, vaše lži o opaku jsou jen projevem vaší těžké a neléčené duševní choroby. Jděte do Bohnic, na
život mezi normálními a slušnými lidmi jste už dávno ztratil nárok. Vaše svědomí není čisté, ale je plné
té nejodpornější špíny, jaká se na českém webu kdy vyskytovala. Namlouvejte si co chcete, ale v očích
ostatních jste nechutný hulvát, drzý lhář, ignorantský nevzdělanec a blázen. Mažte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 17:18]
MEKK [19.11.06 - 17:11] Dokázat nemůžete nic, protože vše co píšete je jen čistá lež. První a jediný
nadáváte vždy a jedině vy. Vám totiž nikdo tady nikdy nenadával. Opak nedokážete. Nestalo se. Jak
prosté. Všechno co píšete jsou jen kecy, lži a hnusárny. Táhněte do Bohnic, patříte tam.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 17:15]
MEKK [19.11.06 - 16:57] Jste blázen a patříte do Bohnic. Kromě jiného i proto, že vámi dovolávaní
"slušní a nestranní čtenáři" vám ve všech fórech píšou to samé co já a nikoiliv vaše vybájené představy
o opaku. Jediný, kdo vás kdy kde hájil jste byl vy sám coby fejk.
Zbytek jsou jen lži, kecy, blábolení o neexistujících důkazech (to je vaše standardní lež, kterou
zdůvodníte cokoliv na světě). To s tou PČR co píšete může napsat jenom blázen. Nemáte ani ponětí o
zákonu. Dokonce ani v té vaší ne zcela svobodné zemi není trestné, co vám píšu já a jiní, zato i zde je
trestné, co píšete vy mně a některým ostatním. Jen vás nikdo neudává - nikdo nechce být za hajzla. A
nezapírejte pořád to vyhrožování vraždou. Už jsem našel i web, kde je to posbírané. Vyhrožoval jste
nejen mě, ale i jiným a to opakovaně. Nejenže jste nebezpečný blázen, co vyhrožujete zavražděním a
mučením, ale ještě to infantilně zapíráte. To lze vysvětlit jenom vaší duševní chorobou.
Nedoma je kdo? O tom píšete poprvé. Na koho jste zase podal trestní oznámení? Proč vás ještě za
všechna ta trestní oznámení nezavřeli do Bohnic? Proč musí ostatní ze svých daní platit vyšetřování
bláznivých oznámení neléčeného blázna? Jděte do Bohnic a neotravujte slušné lidi.

LIMJOF [19.11.06 - 17:02] Pokud se mě týká, v klidu jsem. Klidu ale už nikdy nedopřeju MEKKovi.
Prohlásil o mé matce, že je ... nebudu ty hnusárny opakovat. A taky mu to nehodlám odpustit, ani kdyby
se omluvil. Dostane ode mne při prvním setkání pár facek, zaplatím pokutu za přestupek a tím to pro
mne bude vyřízené. Dokonce ho budu navštěvovat v Bohnicích a nosit mu jižní ovoce - tak budu
humánní, dokonce i v jeho případě, přestože si takové slušné zacházení v žádném případě nezaslouží.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 16:34]
MEKK [19.11.06 - 16:16] Dokázat, že pravda je lež nejde, ale to byste musel mít nějaké vzdělání v
matematice. To nemáte. Mimochodem, kde a kdy jste údajně získal titul inženýr?
Žádné vaše chyby nikdo vyvracet nemusí a nebude. Vaše patafyzikální bláboly nestojí ani za čtení,
natož za vyvracení. (Ještě tak stojí za vyzvracení, leda). Vy jste o fyzice nikdy nenapsal ni jedno
písmeno (nevíte o ní ani učivo ZŠ), přesto spamujete všude a pořád. Jděte do Bohnic, jste hnusný blázen
a nemyslí si to jen laici, ale i odborníci s příslušným vzděláním v daném oboru. Mají na to diplom a
zkušenosti. Jednoznačně vás prohlásili za osobu duševně nemocnou. Vy jste jim za to vynadal, čímž jste
jejich diagnózu, byť na dálku, ale jednoznačně stanovenou, okamžitě potvrdil. Ano, jste nemocný a
patříte do Bohnic. Nelze ale na vás brát ohledy jako na nemocného člověka, protože se odmítáte léčit,
udáváte lidi za slušně vyslovený názor o tom, že vaše patafyzika jsou bláboly a pak jim začnete nadávat,
čímž je utvrdíte v tom, že jste blázen, po kterémžto konstatování na ně podáváte trestní oznámení.
Nikoliv vy mě do basy, ale já vás do těch Bohnic osobně doprovodím a už se na to velmi těším. Můj
slib, že vám tam v neděli přinesu pomeranče platí. Stejně jako to, že máte u mě pár dobře uložených
facek s tím, že pokutu za tento přestupek opravdu velmi rád zaplatím - to máte za mou matku.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 16:22]
MEKK [19.11.06 - 15:54] Kecy a lži. Všechna fóra, odkud vás ještě nevyloučili ničíte vy svou
nevzdělaností a hulvátstvím. Neustále si neumíte přiznat, že přesně to a nikoli tyto vaše lži zde, vám tam
píšou všichni a pořád. Jste otrava, který se vlamuje do debat na témata, kterým vůbec nerozumíte. Po
prvním slušném upozornění, že 1 se prostě nerovná 2, každému vynadáte a fórum se zvrhne v hádací
auditko, kde jen neustále vyhrožujete, jak vše dokumentujete, jak někoho zavraždíte (a nelžete, že ne,
nebylo to jen jednou, ale víckrát a dokonce to už visí na webu), a jak jste zase podal na někoho trestní
oznámení. Jste hnusný hulvát, lhář a patříte právem do Bohnic. Stejně se jim nemůžete vyhnout, takže
tam mazejte a už rychle.
Vaše blábolvé lži o pátrání PČR jsou naprostý nesmysl. Dějiny ČR ještě neznají případ, kdy by se PČR
zabývala tím, že na nějakém fóru řekne jeden nick druhému nicku, že je blázen a patří do Bohnic.
Neexistuje pro to žádný zákonný důvod. Naopak vaše vyhrožování vraždou by zákonný podklad pro
vyšetřování rozhodně bylo. Máte štěstí, že jste zatím nenarazil na nikoho tak nenávistného a
primitivního jako jste vy sám. Jděte do Bohnic a neotravujte vy blázne!

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 15:49]
MEKK [19.11.06 - 15:32] Skvělá myšlenka, chválím převelice. Spojte se se Srnkou a s nikým jiným se
už o fyzice nebavte. Patafyziku máte oba stejnou, na rozdíl od vás ovládá aspoň fyziku ZŠ docela
obstojně, takže se od něj můžete všechno doučit. A v Bohnicích vaše debaty nebude nikdo rušit. Ani já
ne. A slíbil jsem vám každou neděli pomeranče :-)
ARAON [19.11.06 - 15:37] Bohužel. Kamkoliv vstoupí MEKK je po jakékoli zajímavé diskuzi.
Příspěvky toho blázna, stejně jako reakce na ně, nemůžou nikoho zajímat. Až bude konečně v Bohnicích
bude tady zase normální stav. Do té doby to tady bude ničit a ničit, stejně jako na mnoha jiných místech,
nejen na Mageu. Prostě blázen a ještě zlý, odporný a bezcharakterní hulvát. Protože nerozumí fyzice,
aspoň překazí každou debatu lidí, kteří vědí víc než on. Což je každý, kdo dokončil základní školu.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 12:35]
SRNKA [19.11.06 - 12:27] Ale jo, tomu rozumím. Pro tebe musím bejt zmrd jako hrom. Nemůže se ti
líbit, když o tobě říkám pravdu. Ta pravda se ti sice líbit nemusí, ale neutečeš před ní. Jedinej, kdo může
tuhle nehezkou pravdu o tobě změnit, jseš jenom ty sám. Přestaň lhát (ála práce v EJP,
Nature?/Science?), přestaň blábolit o věcech, kterjm nerozumíš stylem, že tomu naopak nerozumí
všichni ostatní a hlavně se musíš ještě hodně učit, než se dostaneš do stavu, kdy nebudeš trapnej :-)
BTW: Překlepům se nesměju, dělám jich víc než ty, ale nerozlušil jsem "zplantanej". Co to znamená či
mělo znamenat?

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 10:57]
SRNKA [18.11.06 - 22:22] A já jsem ti napsal, že jasně lžeš. Přečti si někdy po sobě, co jsi mu taky
napsal.
A vůbec. Zalez polyhistore, autore neexistujících teorií a článků v EJP :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 21:05]
SRNKA [18.11.06 - 18:56] Lžeš, že lžu, protože o tom, že si MEKKa vážíš nebo nevážíš jsem nic
nepsal. Ovšem lžeš i v tom, že si ho vážíš, což píšu až teď. Najdi si důkazy v historii Magea laskavě
sám. Jsou jednoznačné a popřít je prostě nelze. Jsem ready pro tvou další lež, jen nechápu, proč se
dobrovolně takhle pořád znemožňuješ. Už jsem se tě ptal, jestli jsi masochista, ale neodpověděls. Já se
domnívám, že jsi psychicky narušený a bude se to s tebou jenom zhoršovat.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 14:27]
MEKK [18.11.06 - 14:13] Jste jen hloupý, nevzdělaný a odporný hulvát, kterého si naváží vůbec nikde
nikdo - kamkoliv se podívám, kde ještě smíte, všude vás nesnášejí, takže byste už neměl nikam nic psát
- budete mít pokoj od toho vašeho, jak vy říkáte "flusání". Jenomže to je ve skutečnosti to jediné o co
vám jde. Kdyby vám totiž vůbec kdy šlo o fyziku, tak jste se už dávno doučil aspoň učivo fyziky ze
základní školy. Takže jste jenom neléčený blázen a patříte do Bohnic. Pohněte už kostrou.
BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 13:51]
MEKK [18.11.06 - 13:13] Vaše pateorie "horkého bramboru" patří mezi vašimi bláboly k těm
nejstrašnějším. Jste blázen, mazejte do Bohnic a neotravujte s vaší pomatenou parafyzikou.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 12:39]
MEKK [18.11.06 - 12:33] Ono je to trochu jinak. Někteří nevzdělanci a fyzikální ignoranti (jako třeba
vy) se pořád mylně domnívají, že volbou jednotek se na fyz. vztazích něco změní. Samozřejmě ne a je
to učivo ZŠ. Měl byste tuto etapu vzdělání konečně dokončit. Váš vztahový "humor", ve kterém se
současně vykytují faktory nula a nekonečno jasně ukazují, že jste blázen a patříte do Bohnic. Tak šup
šup, včera bylo pozdě.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 11:30]
SRNKA [18.11.06 - 11:16] Hlavně je možné v klidu ignorovat, co o tom tady i jinde blábolí rádoby
polyhistor :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:40]
BLUESMAN [18.11.06 - 00:49] ...ale pokud má kosmologická konstanta kompenzovat chyby výpočtů...
Prosím tě ne, tak to není. Nemůžeš patafyzikovi každý blábol hned věřit. Vždyť se to níže už uvedlo na
pravou míru.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:20]
SRNKA [17.11.06 - 21:34] Děkuji za poklonu. Snad tě potěším tím, že na žebříčku charakterů lidí, které
nějak znám jsi také předposlední (že MEKKu?) :-)
A nesnaž se nějak mě cenzurovat, co ti tady smím nebo nemám psát. Pokud jsi RAINMAN, zařiď si to.
Pokud ne, budu ti psát, že tady blábolíš nesmysly, kdy se mi zachce a kdykoli je plodíš. Což děláš
vytrvale, postů bez blábolů a lží máš velmi poskrovnu.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:13]
SRNKA [17.11.06 - 19:32] Einsteinův pokus strčit do rovnic konstantu, aby vycházelo nějaký
pozorování (bez ohledu na to, že se k Einsteinově smůle později prokázalo jako špatný) by se dnes
kvalifikovalo jako pokus o vědeckej podvod, falsifikaci výsledků teorie a vyobcováním z vědecký obce.
Nevzdělanost, nechápání, arogance, lež. V tomto pořadí. Že víš houby se ví dávno. Ale myslel jsem, že
znáš a chápeš aspoň něco, třeba aspoň to, co se dá vyčíst v ABC, VTM apod. Mýlil jsem se :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:07]
SRNKA [17.11.06 - 19:30] Celá kosmologická konstanta a temná energie je akorád temnej
numerologickej blábol, kterej nemá nic co do činění s vědou.
Děkuji za tuhle větu. Po ní tě už za znalého aspoň něčeho mála z fyziky nemůže ten, kdo o ní ví aspoň
trochu víc než maturant, považovat ani omylem. Jako přiznání neuvěřitelné nevzdělanosti v oboru, ve
kterém se lživě vytahuješ, že máš prý nějakou teorii a dokonce vylhanou, protože neexistující práci, je to
postačující. Ještě jednou děkuji :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:01]
SRNKA [17.11.06 - 17:44] Bože, to je ale blábol. To je skoro jako kdybys napsal, že fyzika si svévolně
zvolila gravitační konstantu. Nezvolila. Změřila. Tyhle patafyzici jsou fakt paka :-)

BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 15:02]
SRNKA [17.11.06 - 14:32] Fakt by sis měl nejdřív přečíst aspoň ty populární články, když už o fyzice
víš tak málo. Nezbude tedy, než tě takové základy doučit. Kosmologická konstanta umožnila stacionární
řešení některých rovnic (na tebe moc složité jakých, tím tě nebudu zatěžovat). Einstein se v té době
domníval, že vesmír je statický, jeho rozpínání bylo objeveno až později. Přesto kosmologická
konstanta dodnes v oněch rovnicích zůstává a není pravdou, že není potřeba. Kdyby sis zkusil ji z nich
odstranit, dostaneš zajímavý výsledek (ten, který už Einstein mohl vyloučit a proto ji tam zavedl). Zkus
ti to spočítat. Takže to je první neznalost ty polyhistore. Další tvou trapnou neznalostí je, že, pozorované
rozpínání vesmíru vede pouze k jiné hodnotě, než kterou předpokládal v dané době Einstein. Opět by ses
bez ní dostal do stavu, kdy by teorie byla v rozporu s pozorováním. To je ovšem tvoje jediná "vědecká"
metoda. Je neuvěřitelné, jak se někdo tak nevzdělaný a zjevně líný si přečíst aspoň základy toho, o čem
pak žvaní a blábolí (dokonce "kritizuje" za "chyby" jen proto, že nezná a nerozumí), může neustále
takhle dobrovolně ztrapňovat a sloužit ostatním k nesmírnému pobavení. Jsi masochista? Nebo co je
proboha důvodem takového potrhlého chování? Možná jsi blázen. Třetí možnost mě prostě v tomhle
okamžiku už nenapadá.
PS: Píšu bez ověření v pramenech, tedy jen co mi uvízlo v paměti, doufám, že jsem se moc neseknul,
kolegové mě doufám v takovém případě opraví, děkuji předem :-)

BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 13:25]
LIMJOF [17.11.06 - 13:03] Sakra, já doufal, že ho v tom necháme. Hodilo by se to jindy víc.
Nejstrašnější je, že na tuhle vědomost není třeba ani studovat. To se píše v každém druhé populárním
článku o historii kosmologické konstanty. Holt polyhistor jako on se prostě nezapře. Samozvaný!

Tečou mi slzy. Smíchy! :-))))))))))
BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 09:51]
SRNKA [16.11.06 - 20:47] SRNKA [16.11.06 - 20:47]
Pořád ty tvoje staré potíže s chápáním psaného textu. Na své chyby v úvaze přišli ti fyzikové. Součástí
sémantického obsahu oné věty jsem jen v tvé popletené hlavě. Ale dodám ti jinou větu. MEKK má
potíže s učivem ZŠ, tam to zvládáš perfektně. U tebe ty díry ve vzdělání začínají až u učiva SŠ. Takže
skutečně najít chyby v tvých úvahách není těžké pro nikoho a snad bych to nějak zvládnul taky :-) Hele,
jednou jsi tady prohlásil, že jsme tupci, že se o fyzice bavíš na jiné úrovni na physorgu. Tak běž si zase
dělat ostudu tam, jo? Víš, že tam už jsi ve své kategorii all-time historický rekordman v záporném
hodnocení? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.11.06 - 12:40]
BLUESMAN [16.11.06 - 12:21] To ti mohu než závidět :-) Ale vážně. Na té představě samo o sobě nic
nepředstavitelného není a podobnými úvahami se už hodně fyziků určitě muselo zabývat. Všichni ale
zatím dokázali přijít na to, kde mají chybu v úvaze, sami. No a jiným se to třeba nepodaří celý život.
Což není o tobě a dokonce ani o žádném fyzikovi :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.11.06 - 10:11]
LIMJOF [16.11.06 - 10:04] Jenže my jsme outlocitní a budeme přikrmovat :-)

BEFELEMEPESEVEZE [15.11.06 - 21:30]
SRNKA [15.11.06 - 20:35] Samozřejmě, ale nelichoť si tolik..
Prober se, píšeš na Mageo. Nejsi před zrcadlem :-)

BEFELEMEPESEVEZE [15.11.06 - 19:16]
MEDWIN [15.11.06 - 18:52] To není tak jistý. Srnka přece tvrdí, že se vlastně hroutí a projevuje se to
nám tupanům jako rozpínání :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 14:53]
MEREWIEN [13.11.06 - 14:44] Jenže já nejsem astronom :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 13:44]
MEREWIEN [13.11.06 - 12:53] To nedokážu rozhodnout. Chtělo by to najít, existuje-li, původní zdroj a
ne z pravděpodobně osobního webu. Na první pohled ale na té fotce nic fejkovatýho nevidím. Což nic
neznamená :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 12:42]
MEREWIEN [13.11.06 - 12:27] title="CD v Barnard looop v suhvezdi Orione"

BEFELEMEPESEVEZE [27.10.06 - 14:42]
SRNKA+MEKK: Založte si vy dva nevzdělanci audit "Patafyzika pro každého - vulgární diskuze
XXVI." a neotravujte všude s těmi bláboly lidi, co se zajímají o vědu, jo? Díky předem, že nevyhovíte :)

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 15:16]
SRNKA [24.9.06 - 15:13] Ano, o tomhle blábolu mluvím, oprav si to.
BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:52]
MEKK: Jedno ID už zase nestačí? Spammer není vaše pofese? Jste blázen a patříte do Bohnic!

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:42]
MEKK [24.9.06 - 14:38] Lháři vám píšu běžně, protože lžete neustále, samozřejmě i v tomto postu.
Magore, debile apod. jsem vám nikdy nenapsal (zkuste dokázat nepravdu), zato vy mně mnohokrát
(Mageo má vlastní archiv, lze ukázat snadno). Jste drzý a primitivní lhář, blázen a patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:27]
MEKK [24.9.06 - 14:26] Okamžitě si vemte prášek!

