(chronologie je odzdola)
…………………………………………………………………………………………………………..
( 03 )
ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01,
e-mail : j_navratil@karneval.cz
http://www.volny.cz/j_navratil
----- Original Message ----From: "Ing. Josef Navrátil" <j_navratil@karneval.cz>
To: "Dušan Streit" <Streit.Dusan@email.cz>
Sent: Thursday, July 12, 2007 4:44 PM
Subject: Re: Re:Děčín
Dušane,
hm....hm... tvé vědě to nepomohlo, to je fakt..., ale pomohlo to zastavovat
lavinu ponižování autorů v Čechách. Aspoň tebe už přestanou. Ovšem to
nezachrání tvé dílo, kde je spousta chyb a vadného myšlení.(( pokud tam není
kritika postupně vyšumí, pokud tam je nezbavíš se těch chyb pouze
"chválením" jiných - jak si to nepřímo žádáš ode mě ale i od jiných... )).
To se stává že máme ve svém díle chyby, a každý je má...jen je potřeba se
sám na své chyby kriticky podívat. Já to dělám denně ! ! tomu věř ( jenže
mám nevýhodu : já už sám své chyby nevidím a potřebuji jako sůůůůl, aby mi o
nich řekli druzí..., jenže oni mi na ně neukazují prstem, ale verbálně
prohlásí o 500 ti stranách : "to je bláááábol" - což všem je nevědecký důkaz
či argument, ; sám ses přesvědčil jak ti to Befel a jiní nekonkrétně řekli.
Ale někteří ti řekli konkrétní tvé chyby a těch si važ, opravdu si jich važ,
je to k nezaplacení máš-li oponenta, co ti prstem ukáže chybu ... co bych já
za to dal )
Takže pouze zdánlivě sem ti nepomoh..., naopak já ti tvé chyby ukazuji
prstem a ty se můžeš ( a nemusíš ) poučit. To je doslova dar. A navíc to, že
si neocenil, že se tě zastávám kde tě urážejí hm..... je také charakterově
dost mizerné. To, že jsem zkritizoval české vědce, že nic nepublikují, a na
trhu je jenom Streit, to pokládáš za to "co ti nepomůže" ??? ; no, měl bys
být více sebekritický a méně egoistou.
čau.
ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01,
e-mail : j_navratil@karneval.cz
http://www.volny.cz/j_navratil
========================================================================.
( 02 )
----- Original Message ----From: "Dušan Streit" <Streit.Dusan@email.cz>
To: "Ing. Josef Navrátil" <j_navratil@karneval.cz>
Sent: Thursday, July 12, 2007 3:15 PM
Subject: Re:Děčín
Josefe, jsi vedle. Já už komunikuju o článku jen do zahraničí. Jestli si
myslíš, že se mě zastáváš, tak mě to naopak poškozuje. Máme jiný způsob

uvažování nejen ve fyzice. A taky jiný způsob prožívání. Ty jak čoklík
čekáš, že Tě nějaká hlava pomazaná pohladí, a když to neudělá - což já
dopředu předpokládám - tak štěkáš, a to vulgárně, a potom Tě takoví Befelové
z čisté zlomyslnosti dráždí. Nesmíš očekávat, že Ti někdo z vědců bude
jakkoliv pomáhat, pak nebudeš zklamaný.
Jestli si myslíš, že mi pomohlo třeba toto, tak jsi na omylu:
Ono je fuk zda mu to vyjde nebo ne. Já jsem si koupil vloni u Vietnamců
šmejd-boty a zařekl jsem se, že už k nim nepůjdu…,a letos jsem tam zase
šel…; čili člověk, který prahne po kosmologii na trhu, vždy se nechá zlákat
právě ve chvíli když nic jiného není než „Vesmír v oválu“…Jde tedy o to, ( o
to, aby psali i jiní fyzikové a né jen Streit ), že i tento vesmír v oválu
má pro čtenáře význam : objeví v něm i mnoho omylů, nepravd a mnoho
nesrozumitelných filozofických slovních hříček a náhražek za fyzikální
zaběhlé výrazy, pozná čtenář, že se poučil a příště (tu knihu) si jí ….zase
od toho autora (ne)koupí…;;; Budou-li mlčet překladatelé, jediný to zdroj
čtení kosmologie v české kotlině, budou se kupovat Streitové…protože čeští
autoři už vymizeli… ( odborníci-fyzikové musí makat za eura v CERNech …a to
je pane dřina…na psaní pro laickou veřejnost není čas, jen posměch
pseudovědců na fórech, a tak to přenecháme Streitům ).
Josefe, nemám sílu se rozptylovat, Ty jsi zcela jiný (a z mého hlediska
nepoučitelný), a já to s Tebou vzdávám. Měj se pěkně a díky za diskusi,
kterou jsme vedli.
Zdraví Dušan Streit
P.S. Nejsem Matzner
=======================================================================.
( 01 )
> ------------ Původní zpráva -----------> Od: Ing. Josef Navrátil <j_navratil@karneval.cz>
> Předmět: Děčín
> Datum: 12.7.2007 14:00:12
> ---------------------------------------Dušane, pochop, že se názorovně ( do fyziky ) lišíme a asi budeme dlouho, ale kde jsem s tebou na
jedný lodi je, že tě budu bránit proti hanobení a to vždy ( já ano ... ikdyž ty mě ne ... )
Nakoukni
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_114.doc
čau
> Re: Re: Re: Re: Re: Zarazte prosím tu stoku - je to nedůstojné:
> Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 12.07.2007 13:34
> Ten člověk BEFELEME je nestoudný grázl, pohleďte co si dovolil : Ocitoval
> Streita : "Kdyby to bylo tak jasné, paradox by se více než sto let pořád
> neomílal dokola a v různých verzích od různých renomovaných autorů". A
> jako
> hodnotný protiargument mu prohlásil: "Důkaz ničeho. Leda něčí neznalosti."
>A
> téhož dne řekne o pár minut na to mě : "Vůbec žádný nesmysl ve vaší

> "práci" jsem
> vám neukázal. A nebudu. Nemusím. Krátký náhled na ni mi postačí, abych
> mohl
> úplně v klidu říct, že je to hromádka hnoje."..anebo :"..na vašem webu
> koukám na
> rovnici co má na každé straně jiný rozměr, tak vážně jenom konstatuji
> blábol." A
> když ho požádáte o předvedení té rovnice nedá Vám nic. ((já zas koukám na
> jeho
> matku a vidí xxxxx a tak vážně jenom konstatuji blábol, tedy xxxxx
> konstauji
> ;vážně to konstatuji ! a tím pádem je to dokázáno.a táhni Befele do
> yyyy)).to
> jsou od něj argumenty?co? konstaoval to a tím pádem je to prokázáno,
> neuvěřitelný logik a vědec, co ?a především grázl..,anebo :"Tu rovnici
> máte
> špatně, proto jsou vaše parovnice jen legrační nesmysly z patafyzikálního
> panoptika a lidi se podle nátury při pohledu na ně buď naštvou nebo
> rozesmějí > volím tu druhou možnost.".anebo další jeho logická věta : " Nikdo vás
> neuráží
> ani neponižuje, to je jen výplod vašeho nefunkčního vnímání světa. Když
> řeknu o
> cihle, že je to cihla je to totéž, jako když řeknu o vašich blábolech, že
> to
> jsou bláboly.",a další, a další, a další ;za dva roky jich bylo desítky,
> ale
> když ho požádáte, aby podal vědecké argumenty, tak je neukáže, ukáže další
> ponižování.to je vědec, co?.Pane Einsteine máte to špatně. ! A kde, pane
> BEFELe?
> No tady, Einsteine.Kde >tady<, BEFELe ?no, a.a Befelvědec ukáže z okna
> hradčanského prstem směrem na Prahu : táááámdle Einsteine, tam je to
> špatně.Potlesk.(anebo pláč?)
>
>
>
> ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01,
> e-mail : j_navratil@karneval.cz
> http://www.volny.cz/j_navratil
========================================================================.

