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Tady to jeho urážení bylo ještě „poměrně“ slušné  ( např. lhal, že  urážím já, jen já, a že ti mě nikoliv, 

důkazy jsou transparentní )  

 

Případ Navrátil  

Autor: Radiměřský  

Datum:   13-09-06 20:53 

 

Na tuhle diskuzi mrknu jenom občas, ale to co tady předvádí pan Navrátil hraničí z šílenstvým. Pane 

Navrátle. PROSÍM POCHOPTE UŽ, ŽE SVOBODA NÁZORU JE I TO ŘÍCI NĚKOMU, ŽE TO CO 

HLÁSÁ JE BLBOST. Smiřte se už konečně s tím, že fyzice nerozumíte do té míry, aby jste mohl 

vymyslet novou teorii vesmíru. Pochopte už, že vás nikdo utlačovat nechce. Jestli trpíte tím, že nikdo 

neřekne, že jste génius a zahrne vás granty, máte trochu zpřeházený řebříček hodnot. Vaše snažení 

prostě vyjde vždy naprázdno, nemáte-li dostatečně přesvědčivé a ověřitelné argumenty. Vaše stránky 

jsou grafomanským výtvorem napsaným stylem člověka se středním vzděláním. Ve vašich textech se 

nikdo kromě vás nevyzná. To je pravda a s tím nic nenaděláte. Máte určitě mnoho dobrých vlastností, 

ale sebekritika k nim rozhodně nepatří. Jste rozhodně zajímavý a originální člověk a třeba bych někdy s 

vámi zašel i na pivo, ale pochopte už konečně fungování tohodle světa. Nikdo vám nechce a nikdy ani 

nechtěl ublížit. Žijete v bludu a z toho pramení vaše neštěstí. Kdybyste místo 26 let handrkování o svém 

bludu každý měsíc zasadil strom, byl by jste o mnoho šťastnější. U se s tím konečně smiřte, že 26 let 

věříte něčemu, co není pravda. 26 let vám to ostatní říkají, ale není to kvůli tomu, že by vám chtěli 

ublížit, je to kvůli tomu, že vás chtěli popostrčit na správnou kolej. Vy jste ale 26 let jel po špatné koleji 

a teď, když jste jak říkate na pokraji svých sil, urážíte a vyjádřujete se dost vulgárně na adresu svých 

oponentů. Já toto chování chápu, ale neschvaluji ho. Probuďte se konečně a uvidíte, že venku ještě svítí 

slunce a voní tráva a že je uplně jedno, jestli vám to někdo uvěří, nebo ne. 

později i jeho urážení bylo stále horší a horší… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Perlička z nějaké debaty  

(citace Radiměřského) : To, že si nedokážeme představit, že hmota vznikla z ničeho, ještě neznamená, 

že to tak není. 

 

(reakce moje) : To, že si nedokážeme představit, že hmota vznikla z časoprostoru, ještě neznamená, že 

to tak není. 
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