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Dlouhodobý dialog, jeden z posledních ..; nejdříve opis „soupeře“ z 12.03.2019 a modře a 

červeně můj komentář z 12.03.2019  
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Souřadnicová soustava není fyzikální realita. I proto na volbě soustavy nezáleží. Vysvětlovat 

nějaký děj pootáčením soustav je naprostá pitomost. Stejně jako celá HDV, protože neumí nic 

spočítat, ani nic předpovědět a proto to nikdy nebyla a nikdy nebude žádná fyzikální 

hypotéza, ale jen hromada příšerných patafyzikálních sraček, podobně jako slavné "pootáčení 

soustav".  

Před svojí případnou odpovědí si Pepo dobře rozmysli, jestli chceš hovořit o fyzice 
nebo být pořád sprosťák a místo fyziky zase jenom nadávat lidem. To druhé si budeš 
muset nechat pouze do svého klubu. 

Nadávání/urážení  “““v dialogu““““ BEFELE-Hacker-Bílý, už vyčerpal, ( cituji : „tvoje 
pitomost“…, „nic neumíš“…., žádná fyzikální hypotéza HDV není“…, „hromada 
příšerných sraček“….“patafyzikálních“ …., „slavné pootáčení“…., „sprosťáku 
Navrátile“…., jenom nadáváš Navrátile“ …. A stovky dalších v jiných výblitků 
v každém příspěvku kterých bylo za rok a půl cca 180 ) ; a tak já už můžu mluvit jen a 
pouze o fyzice ( a slušně ) :  

Souřadnicová soustava geometrická x, y, z  není „vesmírnou realitou“, ( souřadnice 

„po“ vesmíru nelítají ), ale je realitou „časoprostorové předivo“  užil jsem slova 

Briana Greenea, dimenzí 3+3 dvou veličin-fenomenů „Dálka“ a „Čas“ ; tato mřížka-
síť-předivo dimenzí 3+3 už je neabstraktní fyzikální realitou. ( Vesmír neví co to je 
fyzika, a neví co si to lidičky „do fyziky-abstrakce“ zavádějí ). Takže souřadnicová 
soustava je proti názoru Hackera prááávě naopak matematicko-fyzikální systém ( né 
sice realita, ale abstraktní systém)  „jako abstraktní berlička“ pro vyjádření toho, co 
sám Vesmír obsahuje a my „to“ nevíme stále jak „uchopit“ : jsou to dimenze veličin. 
Nikdo je neviděl, nikdo je nenahmatal, nikdo neví jak vypadají, jak voní, jak se 
mrskají ve vakuu atd..…a tak je člověk ( ty dimenze reálné ) musí nahradit fyzikální 
abstrakcí , které bude člověk ( nikoliv Vesmír sám )  říkat „soustava x,y,z“.., soustava 
os ; bude tomu ve vesmíru říkat  euklidovská síť přímek na sebe kolmých , kde v 
průsečíku přímek si člověk zvolí nulu-počátek soustavy a začne tento „umělý“ systém 
nazývat např. geometrická souřadná soustava v klidu do které člověk promítne celý 
vesmír. A v této soustavě člověk popisuje vše, co ve Vesmíru vidí…rozhodně 
„dimenze“ jako „rovné“ nevidí, a tak soustava „přímek“ (abstrakce)  slouží pro 
zobrazování poloh a pohybů těles a polí. Člověk si do této prostorové sítě přidal i čas 
a pak tuto síť 3+1 ztotožnil s realitou dimenzí dvou fenoménů nazývanou  
časoprostor.  
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Takže, aby člověk mohl poznávat reálný Vesmír, jeho křivé stavy dimenzí, 
časoprostor pravých dimenzí, musel si abstraktně pomocí geometrie - matematiky 
postavit - postulovat „síť, os, které bude říkat souřadnicová soustava…Ano 
souřadnicová soustava není vesmírná-realita ( vesmírnou realitou jsou dimenze dvou 
veličin, dimenze délkové a dimenze časové … 3+3D ), soustava os x,y,z  je to 
„abstraktní pomůcka“. - - A samozřejmě, že na volbě souřadnicové soustavy, k 
popisu reálného Vesmíru nezáleží ( jak pompézně přísně mě na to upozornil  
““buňkový prohlížeč““  Hacker = Tomáš Bílý ).  Po volbě jakékoliv (abstraktní) 
soustavy „sítě tří přímek na sebe kolmých“, může pak do ní člověk „přenášet-snímat“ 
vesmírnou realitu , i svou „lidskou fyzikální matematicko-abstraktní realitu“. A tou 
pravou realitou vesmírnou jsou časoprostorové dimenze a v nich „plavající“, 
„vnořené“ různě pokřivené lokální stavy místních po-křivených systémů 3+3D 
dimenzí čp, ..dále hmotné objekty a pole.  ((((((*))))) pokračovat tady 

Jenže fyzikální vesmírná realita, ( jak se už zdá dost dobře zdokumentováno ), jsou 
dimenze nejen rovné-přímé, ale i křivé !!! Dokázal to A. Einstein fyzikálně i 
matematicky. ( ohyb světla v gravitačním poli, atd., anebo čerstvé gravitační vlny = 
vlnící se dimenze samotné )…čili důkazy nejen matematické = STR, ale i reálné, 
měřené.  
STR je – matematicky prokazatelně – pootáčením dvou soustav (tj. soustavy 
pozorovatele a soustavy pozorovaného objektu).  A toto matematické pootáčení 
soustav = abstraktní „sítě“ geometrických přímek, je ve shodě s reál-fyzikálním 
zakřivením reálných fyzikálních dimenzí časoprostorových.  
 
Takže si lze představit „dvě reality“ :  
a) abstraktní realitu 3+3D sítě přímek nehmotných, na sebe kolmých“ a  
b) fyzikální realitu vesmírných pravých dimenzí 3+3D časoprostorových ( které se 
„podobají abstraktní matematické síti“ ). Takže : raketa, hvězda, či cokoliv hmotného 
se pohybuje po…po…dimenzi křivé ( po dimenzích křivých ) a pootáčí se ta raketa, či 
stelár-hvězda, vesmír nepotřebuje „člověka“ s jeho matematickou abstrakcí tj. 
vymyšlenou soustavou x,y,z – sítí , soustavou v STR-pro STR a..a přesto si vesmír 
pootáčí své dimenze časoprostorové bez nás už dááávno…, a my lidé až si v 
novověku vymyslíme STR, tak k úžasu zjistíme shodu abstrakce a reality, také se 
podle STR soustava tří os pootáčí a to shodně s tou soustavou fyzikálních dimenzí.    
 
Když Navrátil říká, že se „pootáčí soustava os“, tak jednak to spojuje s STR, tj. s 
abstraktní soustavou tří kolmých přímek s nulou v křížení přímek, a druhák to Navrátil 
spojuje s fyzikální realitou , myslí to tak, že se raketa pohybuje pootáčecím 
způsobem „po křivých dimenzích“ = raketa se pootáčí po zakřiveném 3+3D 
časoprostoru a to shodně s „abstraktním pootáčením soustavy os“ jak to 

matematicky předvádí STR. Vesmír pootáčí fyzikálními časoprostorovými 

dimenzemi, a …a STR pootáčí soustavou abstraktních matematických os-

přímek na sebe kolmých a obě  instituce ( Vesmír a STR ) to dělají stejně. Takže, 
pane Hacker_ , v podstatě nedělám chybu, když jednou řeknu, že těleso-raketa 
pootáčí svou vlastní soustavu os, anebo řeknu : raketa se v globálním křivém 
časoprostoru pootáčí sama podle globální křivosti samotných čp-dimenzí.  Je to zase 
to pootáčení…a furt pootáčení. Vesmír se rozbaluje, protože se pootáčí jeho 
dimenze, tj. narovnává se jejich počáteční singulární  křivost.  
……………………………………………………………………………………………. 



Nepadlo v mé opozici žádné slovíííčko : ty hajzle, grázle, debile, atd.…;.A ikdyž nepadlo ani 

jedno slovíčko, (ač by mělo na oplátku tvých hajzláren,) ještě to neznamená, že tím grázlem 

nejsi. Jsi ! … protože já nenadávám jako první. Já permanentně, nafurt, nabízím dialog ve 

slušnosti a míru,… ty ne Hackře .      
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Souřadnicová soustava není fyzikální realita. I proto na volbě soustavy nezáleží. Vysvětlovat 

nějaký děj pootáčením soustav je naprostá pitomost. Stejně jako celá HDV, protože neumí nic 

spočítat, ani nic předpovědět a proto to nikdy nebyla a nikdy nebude žádná fyzikální 

hypotéza, ale jen hromada příšerných patafyzikálních sraček, podobně jako slavné "pootáčení 

soustav".  

Před svojí případnou odpovědí si Pepo dobře rozmysli, jestli chceš hovořit o fyzice 
nebo být pořád sprosťák a místo fyziky zase jenom nadávat lidem. To druhé si budeš 
muset nechat pouze do svého klubu. 

Sprosťák „hacker_“ mě poučuje a radí, že nemám být sprosťák  !  
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