Takto si jistý zákeřný pán v anonymitě ID Niwin založil „svůj“ klub „pro
sebe“ (!), tj. pro svou osobní potěchu a své osobní ukojení (!) z ponižování
lidské důstojnosti jiných, tedy neanonymních osob
( ..pan pavouček, který v síti čeká na mušky, které mu dodají bulvárplíívance na „jím“ vytypovanou oběť a on se bude moci doma tajně „ukájet“
).
Zahájil lapání všech pomluv odkazem na EXOTOPEDII :

Téma: (Anti)funcluby > Nové
Spravuje:

Niwin

ing. Josef Natrávil - život a dílo
První příspěvek:
https://www.exotopedia.com/wiki/Josef_Navr%C3%A1til
komiks v kostce

………………………………………………………………………………………..………..

V období od založení klubu 7.1.2018 do 21.1.2018 „nachytal“ do pavučiny pan pavouk
Niwin alias Petrásek II, pár bezvýznamných mušek…, prostě takové jakési bulvární bla-bla
posměchy čtvrté cenové kategorie.
Leden ubíhal .., ty bezvýznamnosti pokračovaly, nikdo si tohoto zapadlého klubu nevšímal (
až na počáteční zvědavce, pak ticho ), nikdo nejásal slastí, nikdo nebušil kladivem
s rozlíceným davem, nikoho nezajímal klub Presentace českých mašíblů, ani bulvární
senzace-chtivce, a…a bohužel ani pavouček tím neměl žádný pořádný „materiál“ aby se
vyhonil….
Náhodně jsem 21.01.2018 si všimnul, že by se něco i hodilo do archívu HDV, do záznamu o
porážce HDV . A tak jsem to „sejmul“ i s doprovodnými kecy-kecy-kecičkami a dávám si to
sem do síně slávy : BLOK „L“ http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=l
pro budoucí generace, „aby věděly“ jak se poráží a) autor, a jak se poráží b) myšlenka
autora HDV.




Niwin alias Petrásek II
21.leden 2018 17:42:11
Koukám, že si to tu někteří tvrdošíjně pletou s bratrským audírkem! Toto místo čili tento
speciální klub jen s tématikou : sběr „plivanců do Navrátila“, audírko záměrné účelové a
cílené na ponížení lidské důstojnosti oběti není určeno pro běžné debaty o fyzlatice, ale
pouze pro momentky z mistrova života, pro výcucy jeho myšlenek, pro uchovávání
pamětihodností jako třeba... ( jak překvapivá otevřenost „honiče“ … „si honiče“… )
"Podobně ( jako je zápis "nul a jedniček" ) se jednou bude vzývat sláva HDV, která navrhla a
přepíše veškeré fyzikální interakce, a nejen ty fyzikální, ale i stavy hmotové : atomy, molekuly,
chemické sloučeniny a bilologické sloučeniny až po tu nejslavnější šroubovici DNA do
Navrátilovských dvouznakových rovnic. "
………………………………………………………………………………………………..
deddek (opoziční myšlení má smysl)
21.leden 2018 19:34:05
Niwine.., Vy se nestydíte ? Vy si říkáte inteligentní morální občan ?..za svůj vědomý záměrný
posměch ? ( dlouhodobý, kde neuznáváte obranu napadeného oplácením vůči agresorovi v
anonymitě ? ) i za sadistickou radost, že nějaký gauner zveřejnil nechutný, zákeřně
pomlouvačný a nepravdivý pamflet na WIKUPEDI ? Nestydíte ?.. ač víte, že je to organizace,
která nedodržuje morální kodex a samozřejmě i porušuje zákony, kde se oběti nemohou
bránit, a to zákon nedovoluje, a autoři toho svinstva jsou nedohledatelní, zatím, prozatím, jen
dočasně. Na každou svini se jednou dostane, to už dějiny ví, a ví to i současná společnost, kde
se nezákonnost stíhá a dokonce se daří už 20 let ty darebáky chytat a trestat... nemusím Vám
podávat tisíce příkladů z nedávné minulosti, že ?
Odpovědět Reakce na Niwin, 21.1 2018 17:42 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………
edemski
21.leden 2018 20:13:50
Ciwe, ja dostal ban do Vzniku Vesmiru! Neusnu!

A dostal ho za „poslední“ výrok na vedlejším klubu ( stále všude stupňoval svá ponižování ) :
edemski
21.leden 2018 10:33:46
Seš nemocnej...
Odpovědět Reakce na deddek, 21.1 2018 10:30 | Vlákno
Sdílet
………………………………………………………………………………………………….
Niwin
22.leden 2018 11:53:54
WIKUPEDI neznám... myslíš EXOTOPEDII?
Chápu, že se ti to nelíbí, deddku, ale můžu tě uklidnit, že svým blábolením po internetu ze
sebe léta děláš blba ještě většího, než jak tě vykresluje onen pamflet. Z EXOTOPEDIE A je
celkem jedno, jestli svoje 0 x ∞ = 1 chápeš jako "pomůcku", nebo jako cokoli jinýho. Ta
stránka na exotopedii je jen důsledkem tvého dlouholetého působení. Tvoje "vize" se
setkávají s nepřízní u vědců nikoli proto, že "to napsal ten mašíbl navrátil", ale prostě proto,
že píšeš bludy, jasně rozpoznatelný i pro toho, kdo se ve fyzice nevyzná. A za celých těch
svých 37 let ses v tom směru neposunul ani o píď. A protože píše Navrátil bludy,
prokazatelně jen ty, tak přeci nebude pan grázl Niwin slušně a korektně vědecky dokazovat ty
bludy, ( že to jsou bludy ) , no néé.., ale zvolí si porazit HDV pomocí urážek a posměchu
autora.
Tady je ten motiv, proč ukládám „dílo“ = (anti)funclub pana Niwina do síně slávy - BLOK
„L“. Je evidentní, že měl v úmyslu porazit HDV ( flusáním ) - - Podobných jako on bylo za 10
let dva tucty, možná víc.
Ale abych odpověděl na tvou první otázku: Jo, stydím se, opravdu. Bojuju s tím se ti
neposmívat, ale nemůžu si pomoct, potřebuji se ukájet, to je silnější než vědomí ponižování
lidské bytosti… protože je s tebou fakt prdel :) vlastní ukájení je mi víc než bolest jiného… A
fascinuje mě zkoumat, jaký duševní pochody asi probíhaj v hlavách zabedněnců
přesvědčených o revoluční hodnotě svých myšlenek a ochotných přehlížet všechny
argumenty, který by je měly přesvědčit, že blábolí bláboly. A za důkazy vědeckými proti HDV
bych tímto výrokem udělal tečku .
Odpovědět Reakce na deddek, 21.1 2018 19:34 | Vlákno
Tak tato ukázka celá už stojí za záznam v BLOKu „L“, néé ? - - Jde tu o nepochybnou
porážku HDV pomocí vědeckých argumentací vědeckými kapacitami, vědeckými postupy,
vědeckými přístupy, a vědeckým vyhodnocením dlouhodobého blábolení autora HDV po
internetu kde ze sebe léta dělá blba ještě většího než je „nehoráznost“ z EXOTOPEDIE….
Ukázka dlouhodobého „pochopení“ HDV masou českých vědců.
Níže už jen malé dokreslení povahy + charakteru pana Niwina ( nemašíbla, studovaného,
jakožto representanta všech „korektních“ českých vědců )
………………………………………………………………………………………………..
Niwin
22.leden 2018 11:54:27
Kruté...

Odpovědět Reakce na edemski, 21.1 2018 20:13 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………
deddek (opoziční myšlení má smysl)
22.leden 2018 15:33:20
Pro EDEMSKI : Jsou dva typy lidí ( tedy je jich stovky, ale tady uvedu jeden z „typů“)
I.typ napíše : Ciwe, ja dostal ban do Vzniku Vesmiru! Neusnu!
II.typ napíše ? Ciwe, ja dostal ban do Vzniku Vesmiru!, který si zasloužím, protože si
uvědomuji, že jsem udělal chybu a ublížil jsem člověku. Neusnu!
!! To byly dva typy lidí.
Pro Niwina : Nyní jeden typ lidí ( tedy typů jsou stovky, ale tady uvedu jeden sólo „typ“)
I.situace : Niwin alias POTOROVATEL s rozkoší poníží lidskou důstojnost tím, že vydá „ve
svém díle“, zákeřně, kopii posměchu osoby z EXOTOPEDIE a kochá se jeho bolestí, kterou
té osobě způsobí. Proč jinak by to dělal, že ? , než pro osobní potěšení z bolesti jiného ?!?, že
!
II. situace téhož Niwina-POTOROVATELE, grázla, který za „utrpení“ pana EDEMSKIho, že
byl vyhozen z klubu „Vznik Vesmíru“, ho polituje slovy „to je kruté…“. ( Čtenář by měl
pochopit, a slušný čtenář taky pochopí, že to je stejné svinstvo jako když je Hitler v únoru
1943 na tom svém Orlím Hnízdě v Alpách a, prohlíží si hory, a..a najednou tři metry od něj
zakňučí jeho pejsek, Hitler se otočí a vidí, že mu Goebls stoupnul na nožičku…, vezme pejska
do náručí, pohladí ho, a řekne : „chudinko můj, oni ti udělali bebíínko..“ ; a přitom to
bebíínko se stalo právě v době kdy tento „Lidumil“ nechal zemřít v Leningradské blokádě na
hlad a umrznutí 2 miliony civilistů, nevinných lidí, kteří nikdy nedrželi pušku v ruce, a
Hitlerovi nic neudělali …, kdy rozbombardoval Londýn, pobil milion Poláků a nechal zemřít
statisíce dalších lidí ..atd. - - Ano, je to „kruté“, co ten Navrátil udělal tomu chudinkovi
EDEMSKImu, vyhodil ho z klubu, kruté ale jak lahodně ne-kruté když on Niwin=Hitler
vyvěsil nehorázný pamflet z EXOTOPEDIE, kterým zvýšil bolest napadené oběti. To je
neskutečné svinstvo lidské bestie… Já se toho Hitler=Niwina zeptal ( o pár hodin později )
zda se nestydí. .., stydí, řekl, ale když ona je to taková prdel ha-ha- ha ubližovat lidskému
tvoru ( by řekl Hitler ).
To chce potlesk novodobé morálce „grázlů“ !!!
………………………………………………………………………………………………..
… a na klubu pana grázla se rozhostilo ticho

JN, 23.01.2018

