Diskusní fórum OSEL v letech 2008
Zdroj : http://www.osel.cz/index.php?clanek=3227&akce=show2&dev=1
Zde arogantní P.Brož vůči Zephirovi, tj. Milanu Petříkovi řekl, v duchu atmosféry
společensko-vědní která panovala, v duchu nenávistí a útoků české galerky 

Zephyre, najděte si jiný web, OSEL není pro názory pavědců, ikdyž se tváří že diskusní
fórum je pro všechny
Pavel Brož 20.01.2008 v 17:59
Na tomto webu jste nežádoucí, jakožto jedinec parazitující na této diskuzi s propagací
vlastních fantasmagorických rádobyteorií a navíc šířící lživé pomluvy o autorech, což už Vám
bylo zde prokázáno. Šířit pomluvy bych také zakázal, vole, Broži,… a umím ukázat jaké
hnusné pomluvy jste sám, blbečku, šířil Vy a to dokonce bez vyprovokování…! Ne každý je
nedouk tak jako Vy, což jasně značí, že do veřejných diskusí mají přístup jen „do-ukové“, že
grázle Broži ? autoři fyzikálních teorií na rozdíl od Vás používat matematiku tady nebyla
platforma pro přísné vědecké práce, ale obyčejná diskuse nad článkem, diskuse pro širokou
veřejnost, debile Broži…, máte-li něco proti patafyzice a to na veřejném laickém fóru, můžete
se uplatnit i 1000x za rok…k získávání mnoha fyzikálních predikcí umí, to je jenom jeden ze
stovek Vámi šířených nesmyslů, bez důkazů či dobrých protiargumentů jen žvaníte, Broži že
strunová teorie je na tom stejně jako ten Váš éterový blábol. Éterový blábol ten éter to je, ale
bezdůvodné nehumánní ponižování je na Vaší straně, Broži.. Není důvod Vašimi
diletantskými výplody a nepravdami obtěžovat toto fórum. Důvod tu je : toto je veřejné laické
fórum…, a každý má možnost s l u š n ý m i protiargumenty ( což inteligenti dělají )
dokázat, že se pomatený éterový pseudovědec mýlí… Najděte si nějaké jiné, kde k Vám
budou vstřícnější, nakonec šel, založil si své web-stránky na cizím webu….a je spokojen, a
nikdy jste nezveřejnil své vědecké důkazy jeho pomatenost nad jeho éterem…. Plivat
smradlavé výpary, to umíte, poctivé protidůkazy nikdy… tím jsou signifikantní debilové a
hajzlové…i kdyby měli IQ 190 my se připojujeme k těm serverům, kde Vás nechtějí.
Poznámka : Vidí snad někdo na tomto webu, či dokonce nějakém jiném, že by Zephyr šířil
pomluvy ? o autorech ? ( jen je-li už silně vyprovokován )
Za redakci osla
Pavel Brož
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