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Gradace nenávisti, útoků a ponižování 
anonym
7.srpen 2018 15:52:59
Neměla by se HDV zakázat jako konspirace?
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/alex-jones-konspiracni-teorie-facebook-youtube-applespotify_1808071310_haf
Odpovědět
……………………………………………………………………………………………….
deddek opoziční myšlení má smysl HDV
8.srpen 2018 10:57:16
Nezávislý novinář Alex Jones konspirační teoretik ( něco jako že Vesmír neexistuje, že Elvis
Presley žije, že na Měsíci lidé nikdy nebyli, že presidenta Kennedyho zabila střela z Marsu a
že dvojčata v New Yorku spadla protože do nich narazily nafukovací balóny ), tak tomu se
říká nejen konspirace, ale u nás v českém slovním žargonu pánů Petrásků, Grygarů, Brožů a
Kulhánků s tomu říká smysluplně a demokraticky svobodomyslně : pošukané mašíblování,
homeopatický šarlatánismus, vychcané proutkaření, nebo i jinak : výplody jedince
parazitujícího na veřejných fyzikálních diskuzich s propagací vlastních fantasmagorických
rádobyteorií HDV s diletantskými výplody obtěžujícími veškerou společnost a obyvatelstvo,
fantasmagorickými bláboly pošetilce a zneuznaného génia… s nedostatkem sebekritiky
souběžně s fatálním nedostatkem oborového vzdělání u těch lidí, kteří chtěli dokázat, jací jsou
všichni ti současní vědci blbci. Na každý mail, ve kterém jsem jim poukazoval na základní
chyby v jejich premisách, ( a které tento nadvědec pro-génius nikdy nezveřejnil jako
odstrašující ukázku a jako své vítězství nad šarlatánizmem ) odpověděli mnohem delším
mailem, kde těch nesmyslů nahromadili mnohem více a mnohem otřesnějších. ( a opět : měl
by tento supernadvědec, z-uznaný génius, lidem ukázat veřejně jaké to byly maily a jaké
nahromaděné nesmysly v nich mnohem otřesnější než předešlé nesmysly v mailech jiných ). S
takovými lidmi sebelepším vysvětlováním vůbec nic nezmůžete, nakonec to vždycky vzdáte,
protože oni nelitují utratit libovolné množství enegie a času na to, aby na pokus o vyvrácení
jednoho jejich nesmyslu nevygenerovali deset dalších…, Umíte si představit, že by si každý z
těch zneuznaných géniů, kteří mi léta psali, udělal z diskuze osla reklamní nástěnku na
propagaci jejich paskvilů? A byly by to opravdu perly, to Vás ujišťuji, tak např. jeden
takovýto lumen po dvaadvaceti letech bádání znovuobjevil logaritmus, jakožto vedlejší efekt
svého výzkumu dvouveličinového vesmíru.
Takže nějaký rozdíl tu je mezi americkým konspiračním „teoretikem“ kterého se snaží nyní
umlčet elektronická média a jejich majitelé , proti pronásledování čarodějnic v české kotlině,
kdy to začalo Hálou, Petráskem a přešlo to v hysterii „anoušů“ BEFELEMEPESEVEZE a
jeho schizofrenních kámošů ( včetně sarkasticky přihlížejících Kulhánků, Brožů a podobných
vědců ) , kteří pokřikovali, spíš hurónsky vyřvávali „Navrátil do plynu“ Navrátile skoč z
okna, Navrátil do jutové klece, a ukažme Navrátila a …a ukázali ho ve fotomontáži s nahým
tělem jak mu stojí píro anebo s hlavou Hitlera. To bylo v dobách 2006-2008 kdy ještě
fotomontáže urážející lidskou důstojnost byly v plenkách, kdy takto dehonestující oběť (
kterou jsem byl já ) jsem snad byl první na internetové české scéně ( ale zž běžely nehorázné
anonymní pomluvy schizofrenních bláznů kteří vynalezli WIKIMADIA a tak řádili urážkami
už v letech 207-2008 na sto osobách )…; dnes jich kolují stovky, denně, na presidenta
Zemana, na Babiše a další osobnosti, vytipované objeti úchyláky, co se potřebují vyonanovat

a si potřebují „šlehnout“ a…a které nikdo nehoní, žádný zákon český, k zodpovědnosti a honit
nebude….jako naopak se právě děje v Americe s A. Jonesem . Prostě primitivismus v ČR se
toleruje a přehlíží…jsme lepší než v těch USA.
Takže resumé : Jak já tomu A.Jonesovi závidím, že ho chtějí vyobcovat ze sítí ; proč ?, no
protože měl stále a průběžně 2 a půl milionů sledovanosti… já měl za 11 let a mám na svém
people-metru 40 628 návštěv HDV, a to jer mi líto ( kde je i má emailová adresa a nenapsal
mě ani jeden zvídavý člověk.) Na fórech ovšem tisíce flusanců za 11 let . Takže není
konspirace jako konspirace. A…a možná by to bylo až hloupé Jonesovu „konspiraci“ dávat
do jednoho hrobu s „HDV-konspirací“, jak si právě dnes (včera) přeje jeden z „anonů“ tohoto
klubu, ( právě se onanujícího , za tím účelem sem chodí všichni ), klubu, který je přesně tím
hajzl-konspiračním klubem za účelem hanobení… nééééé HDV, ale hanobení autora HDV ( i
pomocí nelegální WIKIMEDIE ) což je v té Americe skoro naopak
Odpovědět
…………………………………………………………………………………………………
Muerte Je suis Radim
8.srpen 2018 12:41:39
HDV opravdu nikoho nezajímá. Narozdíl od konspirací Alexe Jonese. ;) Jak se tu u nás říká, z
hovna bič neupleteš...
Odpovědět Reakce na anonym, 7.8 2018 15:52 | Vlákno
………………………………………………………………………………………………….

hacker_ Go
8.srpen 2018 14:46:46
Hehe, ve svým audírku José zabanuje skoro každýho, kdo je ještě ochotnej se s ním vůbec
bavit. Takže se tam už skoro nemá s kým bavit. Takže leze jinam, aby se mohl vnucovat se
svou HDV patafyzikou. Takže kdyby na samém počátku tohoto řetězce prostě u sebe nezačal
banovat, tak by na tom byl úplně stejně, jako je teď a tady.
Mimochodem Pepku: HDV nic nepřepovídá a neumí nic spočítat. Proto nemá s
žádnou přírodní vědnou zhola nic společného a je to jen hromada hnoje. Běž s tím k
sobě do svýho audírka a neroznášej ten srad jinam. DZP :-P
Odpovědět
…………………………………………………………………………………………………..
deddek opoziční myšlení má smysl HDV
8.srpen 2018 19:42:45
Hehe, ve svým audírku José zabanuje skoro každýho, kdo je ještě ochotnej se s ním vůbec
bavit. Lžeš ! ! Ve svém audítku jsem nikdy nezabanovat toho, kdo se chtěl korektně bavit ! ! !
!, ale zabanoval jsem každého , kdo se uchýlil k urážení, posměchu a očividnému
nepřátelství, a to ty už děláš víc jak půl roku to lze dokázat ! !… vždy jen co hubu otevřeš.
Mimochodem Pepku: HDV nic nepřepovídá a neumí nic spočítat. Jak to víš ? Opět lžeš jako
když tiskne.

Tohle je co ? To jsou návrhy „transformací“ do jiné zápisové řeči ;
anebo tohle, to je spousta předpovědí do kosmologie
Odpovědět Reakce na hacker_, 8.8 2018 14:46 | Vlákno
………………………………………………………………………………………………….
edemski
8.srpen 2018 21:27:32
Každého!!! Kdo se ti Choze nelíbí... Co je za ukrutnou a děsně špatnou věc napsat na posraný
internet... Že je to blbost? Od tebe cokoli... Dokaž alespoň jednu věc...! I to posrané spektrum
nechápeš... JINAK! Nechceš pochopit, protože máš na to svůj pohled... Ale dokaž ho! Jsi sám
proti všem (ne okouňáků), ale stejně jen prskáš kolem sebe... Sorry Choze, je to tak.
Tak a teď to zkus nějak vyvrátit... Třeba mně, kokotovi ;-)
Odpovědět Reakce na deddek, 8.8 2018 19:42 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………

deddek opoziční myšlení má smysl HDV
9.srpen 2018 5:57:52
Lžeš ! ! Ve svém audítku jsem nikdy nezabanovat toho, kdo se chtěl korektně bavit, ale
zabanoval jsem každéhokdo se uchýlil k urážení, posměchu a očividnému nepřátelství, a to ty
už děláš víc jak půl roku ...; jsou zabanováni jen 4 osoby a čtyři osoby nejsou "všichni"
zabanováni či "skoro každý" jak tvrdí Hacker i ty. U tebe navíc je typickým znakem řeč „já o
koze, ty o voze“. ( I nyní to tak vypadá ). Důvody u všech čtyř jsou jasné, jsou nekde
dohledatelné a byly transparentně vysvětleny. Neomluvil se nikdo. Víc není co dodat pro
budoucí generace, kteří budou HDV a postoje zdejších laiků i vědců zkoumat.
Odpovědět Reakce na edemski, 8.8 2018 21:27 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………
hacker_ Go
9.srpen 2018 14:24:23
Lžeš ty, neřáde jeden. Posmívat se myšlence je naprosto v pořádku a _nikoho_ to nemůže z
principu urážet. Jen neřád jako ty si to bere osobně a vyvozuje si z toho "právo" urážet a
dokonce i pronásledovat ty, co si dovolili smát se jeho myšlenkám. Všechno co vidíš u
ostatních je ve skutečnosti u nich nepřítomné a u tebe přítomné. Proto je slušným lidem z tebe
na blití.
Ad:
Mimochodem Pepku: HDV nic nepřepovídá a neumí nic spočítat. Jak to víš ?
Opět lžeš jako když tiskne.
No to je jednoduché a kdybys nebyl takovej ukrutnej zabedněnec, tak bys to chápal.
V přírodních vědách falsifikujeme. To není bez předpovědí a schopnosti něco

kvantifikovat možné. Proto _všechno_, co nic nepředpovídá a co neumí nic spočítat
nemá s žádnou přírodní vědou nic společného. Věda používá výhradně vědecké
metody. Barevné omalovánky HDV ani netuší, co to vědecká metoda je.
A proto je to jen hromada hnoje a patafyzikálních blábolů a proto se tím _nikdy_
nebude žádný vědec zabývat. S výjimkou psychiatrů, příapadně. A můžeš se třeba
na hlavu postavit, odstrkovat se přitom ušima, ale přesto tuhle prostou skutečnost
nikdy nezměníš.
Odpovědět Reakce na deddek, 8.8 2018 19:42 | Vlákno
………………………………………………………………………………………………

