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Diskuse k článku 

Vědci: Temná energie ve vesmíru je stará devět miliard let 

zpět na článek  

 přehled diskusí 

 přihlásit 

Upozornění 

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky. 

Děkujeme za pochopení. 

 řazeno podle času vložení příspěvku 

 seřadit podle vláken  

 počet příspěvků: 150 

 poslední příspěvek: 23.5.2008 16:09 

 

Re: Re: - 

 Hm, a jestlipak ti už Kulhánek vysvětlil kardinální pitomost v názvu článku autora 

Kučery, že skrytá hmota má datum vzniku 9 miliard let zpět v čese…přičemž 

standardní model všehomíra tvrdí, že veškerá hmota vznikla ve Velkém třesku tj. 

13,7 miliard let zpět v čase a zde se najednou praví, že nějaká „jiná“ hmota si vznikla 

až 4,7 miliard let po Třesku a jak to autor podává, tak asi vznikla ta veškerá skrytá 

hmota naráz …; to musel dostat vesmír pěkný gravitační šok když mu někdo „dodal“ 

vznikem z ničeho v jeho už 4,7 miliard let staré existenci takové množství hmoty, 

90% skryté hmoty…to koukám. 

 vlákno  

 J.Navrátil  
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Úvodní veèer Ramthovy školy osvícení (RSE) 

Vidili jste film „Co my jen víme?“ (v orig. „What the Bleep“) Zajímá vás vida a 

poznání, které stojí za filmem? Vitšina tichto znalostí pochází od RSE (školy osvícení 

Ramtha). Tvurci tohoto filmu jsou eleny školy. 

RSE je novodobá gnostická škola. Gnoze znamená oecky vidiní nebo poznání. 

Srdeeni si Vás dovoluji pozvat na úvodní veeer Ramthovy školy osvícení (RSE), 

která se takto poprvé poedstaví v Eeské republice. Poednáška probihne v  úterý dne 

15. ledna 2008 v 19:00 a  bude  na téma ,, jak vidomi utváoet svuj rok 2008”. Místo 

konání: Mistská knihovna v Praze (malý sál), Mariánské nám. 1, Praha 1 

www.geniusmaster.net Cesky. Vstup  zdarma. Poednášet bude Mike Wright, lektor  

školy. Poednáška bude simultánni poekládána do eeštiny. Prosím pozvite i další 

zájemce na tuto poednášku. Míst je dost. Peter Hucl  

+420 724 617 660 Peter.Hucl@seznam.cz 

 Peter  

 13.1.2008 7:13 

 

… a už mi na to nikdo neodpověděl. A pokud si kliknete na živý odkaz, už bude můj 

příspěvek vymazán, ale datum posledního ( mého ) příspěvku tam stále ještě je. Proč jej 

redakce vymazala vám nemusím napovídat, je to jasný. 
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