
 

Pan „skeptik“ byl hulvátem už v r. 2006 na SW v debatách u Housera  a jinde kamkoliv vkročil ( tam 

plival, ale do vědy nic neříkal )… co je v hloubce charakteru, to se změnit jen tak nedá …  

 
Opusťte jim, neboť nevědí co činí....:  
Autor: skeptik IP: 69.89.20.xxx Datum: 08.12.2007 12:10 

Vida známé to internetové postavy Zephir a Navrátil a vedle má diskusní vlákno Streit. Jen 
pro zajímavvost v době kdy učitelé stávkují aby si vymohli víc peněz k šíření vdělanosti tak 
tito tři pánovové bezplatně šíří nevzdělanot a temnotu.Ti dva poslední dokonce vynakládají 
nemalé prostředky k tomu, jeden za vydávání špatných knih druhý za soudní výlohy k 
obhájení svých do nebe volajících nesmyslů. Nehoršeme se však na ně přátelé, nedělají to 
ze zlého úmuslu bude to nejspíš nějaká ošklivá duševní nemoc co je pudí k těmto obětem 
a výkonům. 

reagovat 
Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 08.12.2007 13:47 

Skeptiku, podobných urážek a ponižování si už řekl za 2 roky po internetu 
spousty…opravdu spousty !, ( dnes 7 ks ), ale co takhle sám ukázat co umíš !! do 
fyziky…co ? Co takhle ukázat něco ze své práce, co ? Kdekoliv, jakkoliv, a cokoliv, co 
? Já udělám experiment : za 7 urážek dnešních se rozhodnu neoplácet stejným, ale 
naopak ti dám možnost tě pochválit : vyzvu tě, aby si opravdu jednoduše beletristicky 
a filozoficky vysvětlil ( já si to schovám na památku ) v čem spočívá totální obludnost 
např. hypotézy o dvouveličinovém vesmíru, tedy jako návrh realistický, nikoliv sci-fi, 
že hmota je realizována vesmírem „vlnobalíčkováním“ dimenzí veličin ( délka a čas 
).Atd. jak to popisuji. Pověz mi své vědecké protiargumenty ( můžeš i na mou 
soukromou adresu, pokud se veřejně stydíš ) bez matematiky ( hele : profíci jako je 
Hawking, Penrose, Rees, Barrow, Greene a jiní dokáží popsat vědecké poznatky a 
názory světa na vesmír do 400 stránkové knížky a to i bez matematiky. ) Ukaž mi 
slovními argumentacemi své pojednání, které pošle HDV bez pardonu na smetiště 
vědy ( a do světa pavědy ). Ukaž, že krom ponižování a urážení ( které plodíš už 2 
roky všude ) že umíš ještě něco jiného…pak tě pochválím. Do tý doby seš pouze 
trouba. 

reagovat 
Re: Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....:  
Autor: Šerlok Homeless IP: 217.115.250.xxx Datum: 10.12.2007 20:14 

Pokud Vaše hypotéza neobsahuje riskantní předpovědi experimentů anebo 
pozorování (obsahuje? jaké?), které nelze předpovědět za použití dosavadních 
teorií, tak není na smetiště vědy co posílat: Pak totiž vědeckou není. 

reagovat 
Re: Re: Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....:  
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.43.xxx Datum: 10.12.2007 20:32 

Pane Holmessi, znáte Feynmanovy diagramy ? To je co ? je to věda, či 
hypotéza či předpověď experimentů, anebo jsou ty diagramy předpovědi 
pozorování ? Co to je ? Proč je Feynman sestavil když už předtím stačila na 
tentýž popis jako ty diagramy hotová matematika ? Nechápete co říkám, kam 
mířím, že ? Zopakuji Vám to už po x-té : Veškeré interakční rovnice, které fyzika 
vymyslela a zapsala do tradiční znakové řeči při použití celé latinky, řecké 
abecedy a dalších pomocných znaků, čísel, tak...tak já jsem tuto celou interakční 
zápisovou řeč přepsal ( "přetransformoval" ) do jiné znakové řeči dvou znaků : 
"x" a "t" ( délka a čas ), abych ukázal, že lze za každou elementární částici 
"dosadit" dvouznakový vzoreček ... Feynman udělal podobné, vymyslel diagramy 
na to co už bylo napsáno matematikou. Takže máte pravdu, že moje HDV 
neobsahuje "riskantní předpovědi" ale není třeba jí házet na smetiště, stačí jí 
dokončit, zhodnotit a používat jako dvouznakovou řeč....a z ní pak vyvodit, že i 
hmota je postavena ze dvou veličin. .-.-.- Hotovo. ; viz zde 
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/ea/ea_016.doc  
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