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..pokud by byl velký třesk, jak se nám to snaží vnutit "vědci" tak by se ekvivalence musela
lišit se vzdáleností od časového horizontu"(velkého třesku)", proto si myslím ač jsem laik že
expanze "vesmíru" je nejspíš nepravda, představte si "výlevku": před vámi je lehká hvězda za
ni si to sviští hvězda 3miliónkrát těžší jenže její váha je oproti "výlevce" tak zanedbatelná že
téměř neporušují princip ekvivalence(obě hvězdy padají do výlevky téměř stejně). Tedy že
neexpandujeme, ale padáme(s celým vesmírem) do "jiného času(čtvrtého rozměru)". Změňte
časové znaménko od nuly plus v mínus a z "velkého třesku" je pád a nepotřebujete k tomu
temnou energii, hmotu a to co vidíme je ve skutečnosti optický klam způsobený rozhraním
prostoru(temná hmota) a naším zpomalováním v čase infračervený posuv.
... je to k pláči co to máme v Čechách za národ…, už 15 let se na web-sítích snaží bezpočet
profesorů, ( no, abych to nepřehnal, tak jich víc jak 15 nebude ), aby vtloukl do té nepoučené i
poučené a nejpoučenější veřejnosti, do studentů, ( do svých studentů ) pravou nejpravdivější
vědu, pevnou, odsouhlasenou pravdu o přírodě a vesmíru, nevyvratitelnou, navěky
nezpochybnitelnou a…vono furt, furt se budou rodit ti mašíblové, lidoví myslitelé,
pochybovači, zvrácení myslitelé, a zneuznaní géniové, co si prostě neváží našich docentprofesorů a pořád budou blábolit ty své nesmysly, ty své výmysly, ty své šílenosti, ty své
nápady, které se ve škole neučili, které se na aldebaranském fóru potíraly tvrdým
pronásledováním v duchu doktríny : vyhubit je ( tutéž měl i Hitler ) a..a všude jsou ti
proutkaři , zas, kam oko pohlédne, no to je zoufalééé, to je příšerné, k čemu ti naši profesoři
jsou ?, k čemupak je ta snaha českých Grygarů, Hálů, Petrásků, Brožů, Kulhánků, ( a dalších
desítek jiných co si „prasecky“ schovali své ksichty do „anonymous“ …, když se celoplošnou
cenzurou zase prokoušou tito mladší pošahanci, domnívající se, že mají právo myslet, právo
tvořit a dokonce i právo na veřejný názor ( hrůůůza, že pane profesore ) a dokonce i do vědy,
bez úcty k českým celebritám. Takže jsou ty přednášky k hov**, ta bepoučená a nepoučitelná
veřejnost si stejně bude číst „vynálezy a výdobytky“ ze světové sci-fi scény na OSLU od
Mihulky a bude si svobodně vymýšlet ty hrozné kraviny…jako to začal ten Navrátil v r. 2005,
kterého se nepodařilo zuřivcům Kulhánkům, Petráskům, Hálům a dalším, domlátit do té PL.
- - Jak dlouho to potrvá ta svobodomyslná hrůza ( lůza ) v české vědě….????
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