
Komentáře

tack111

0 bodů

Je to uletene a posobi to ako hoax, ale ma to nieco do seba. Osud.cz mi pootvoril oci pri hladani a neriesim niektore sporne veci ktore tu zazneli. Vyberam si a denne sa ucim.

Napriklad duta zem. Ked som prvy krat cital clanok o hollow earth na osud.cz , tak tu odzneli podobne kontroverzne reakcie. K clanku som si povedal, ze je to uletene, ale po niekolkych mesiacoch studia musim povedat, ze teoria 
dutej zeme nie je blbost. Ma to nieco do seba.

Pred rokom som sa snazil zistit kde je Elenin a ci sa jedna o to iste teleso ako Nibiru. Nakoniec som rezignoval. A teraz som objavil zaujimavu stranku. Je jedno ci sa zrazime so sustavou Nemesis, galaxiou Andromeda alebo vlastnou 
hlupostou. V praci sa denne zrazam s takym mnozstvom korporatnych hluposti, ze aj taketo informacie su pre mna stale dost racionalne.

Nieco sa tu deje. Nikto nevie presne o co tu ide a kedy sa zacne zatva. Klasicke scholasticke vedomosti zlyhali. Denne zistujeme ze podvod je vacsi nez si nasa fantazia dokaze predstavit.

Pre inspiraciu a hladacov - mrknite na tie fotky:
http://beforeitsnews.com/story/2190/213/Nibiru_System_In_Full_Color_As_S...

Zatial patrim relativne medzi konzumentov toho co osud.cz ponuka, no velmi si cennim kazdeho, kto dokaze nieco ponuknut. Kym su tu TM & JM , nie je to marné :-)

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
31.5.2012 2:37

Kojot

1 bod

Nedalo mi to, abych se také nepozastavil nad tím podivným mongolsko-holandským astronomem. V titulku článku je uvedeno slovo "renomovaný". "Renomé" znamená "dobré jméno, věhlas". Tak jsem si řekl, že když je někdo 
renomovaný astronom, mělo by být možné najít o něm na internetu nějakou zmínku, u vědce především na publikační činnost,
A kde nic tu nic. "Alkalaj" jsem našel jako příjmení nějakého bosenského ministra.
Co se týče jména "Provos", našel jsem jakého Nielse Provose, inženýra z Michiganu, ale spíše mě mě zaujalo něco jiného: objevil jsem, že "Provo" bylo holandské kontrakulturní hnutí z poloviny 60. let, které se zaměřovalo na 
vyvolávání násilných odpovědí oficiálních složek s použitím nenásilných provokací. A také si tak říkali členové PIRA, což byla organizace odštěpená od IRA (Irské republikánské armády). Jestli pak ono tady nepůjde o nějaký 
atentát? ;-)

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• upravit odpovědět
31.5.2012 1:42

Speaker

670 bodů

Necítím směrem do budoucna žádný strach !!!

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 17:38

Kojot

1 bod

Pane Mašku, rád bych se zeptal, jak si prověřujete své zdroje. Upřímně řečeno je mi opravdu zatěžko uvěřit, že to autor tohoto textu byť i jen na vteřinu myslel vážně. Znám i dosti sofistikované snůšky nesmyslů, ale toto není ten 
případ, toto je prostě nesmysl do očí bijící. Pakliže se mýlím, sdělte mi prosím, proč jste tento článek vzal vážně a zveřejnil na portálu, jehož uživatelé podle zde zveřejněné ankety povětšinou důvěřují jeho obsahu.
Děkuji za odpověď.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 14:59

admin

1617 bodů

Dobrý den, nelze prověřovat naprosto vše, co publikujeme, i vzhledem k tomu, že se zabýváme (mimo jiné) konspiracemi.. to jsou velmi často tisíce domněnek, ze kterých se skládá jednotlivý obraz. Ne vše, co publikuje OSUD, je z 
mé strany verifikované, ale vše by mělo vést k určitému poskládání různých pohledů a eventuelních benefitů i rizik. Co se týče tohoto článku, svůj pohled jsem napsal do recenze. Průnik velkých světů je podle mého názoru realitou... 
a co to udělá, nikdo neví.

Já tento článek vzal v úvahu... a proto i publikoval. Pořád totiž nevím přesně, co tak obrovským způsobem vychyluje geomagnetické pole Země a další ukazatele. Takže hledám. Až budu vědět napevno, řeknu to čtenářům a pokud 
možno předložím i důkazy. Zatím to tak není a pochybuji, zda kdy vůbec bude.

Nepřikládejme však jedné částečce větší váhu, než má, prosím.

Co se ankety týče, ani tak to nebylo myšleno jako o důvěryhodnosti obsahu, jako o důvěryhodnosti predikcí a jejich časování, vrátím se k tomu v některém z brzkých článků.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 17:43

Kojot

1 bod

V té recenzi píšete: "Myslím že popisované dění je skutečností, jen nikdo nedokáže říci, co to udělá.. zda to o sebe řachne, nebo zda to do sebe zapadne jak puzzle..." Smím se zeptat, na základě čeho jste k závěru, že popisované dění 
je skutečností, dospěl?

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 19:14

admin

1617 bodů

Samozřejmě, už hodně dlouho se řídím intuicí a musím říci že mne nikdy zatím výrazněji nezklamala.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 20:14

Kojot

1 bod

Ohledně intuice bych si dovolil podělit se o svou zkušenost: Je to výborná věc, pokud se člověk potřebuje rychle rozhodnout a nemá čas nebo možnost analyzovat situaci. Intuice se sice může mýlit, ale bývá úspěěšnější než náhodné 
rozhodnutí. Na druhou stranu pokud je dostatek času a možností intuitivní závěr ověřit, pokládám za více než užitečné tak učinit. Přinejmenším mně se to již mnohokrát vyplatilo.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• upravit odpovědět
31.5.2012 2:17
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Kojot

1 bod

Nu, chápu, že některé věci se skutečně prověřují obtížně a někdy je třeba se spolehnout i na intuici bez důkazů, ale toto, zdá se mi, není tak úplně ten případ. Stačí zadat do Google "Milky Way Andromeda Collision" či dokonce česky 
"srážka andromeda mléčná dráha" a hned první věta na české Wikipedii k tomuto tématu zní: "Kolize Galaxie v Andromedě s Mléčnou dráhou je předpovídaný střet galaxií, ke kterému dojde přibližně za 2–3 miliardy let.", což vskutku 
nevypadá jako něco, s čím bychom si měli dělat starosti. Jen kvůli měřítku dodám, že mnohobuněčný život se na této planetě planete objevily před nějakými 650 miliony let, tedy necelou miliardou, první zástupci rodu Homo před 
plus minus dvěma miliony let a Homo sapiens existuje cca 200tisíc let. Tudíž 2 miliardy let, to je vskutku dosti nepředstavitelná vzdálenost, nemyslíte?

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 20:40

bala

167 bodů

Promiň,ale ty stotisíce a milióny let jsou opět jen teorie.Neexistuje stopro spolehlivá metoda určování stáří.Různé metody platí pouze za určitých podmínek a kdo nám asitak řekne jaké podmínky panovaly v různých dobách na zemi.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 22:05

Bohumír

212 bodů

Kdo předem pozná, který článek je nesmyslný?
Uvěřil by Newton, že čas se natahuje, zkracuje podle Einsteina?
Atd.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 19:13

Kojot

1 bod

Nu, člověk, který ví, že galaxie v Andromedě je 2,5 milionů světelných let daleko, a že je naní možné, aby zčista jasna byla za rohem, dokonce i kdyby se k nám "rozběhla" rychlostí světla? ;-)

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 21:21

Bohumír

212 bodů

Pak může být nedorozumění v tom, že netřeba zanedbávat fantazii či čtení mezi řádky. Kromě našeho světa jsou i další světy, které se netýkají naší hmoty. Kromě našeho vesmíru, je jistě i vesmír sousední, k našemu paralelní. Někde 
tam se může skrývat nepatrné promile důležitosti zdánlivě nesmyslného článku.
Dále může jít o myšlenkový střet galaxií - aniž bych tímto něco konkrétního posuzoval.
Prostě namítat, že OSUD nabídne i hodně pošetilý text, nevidím jako potřebné.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 22:59

Bohumír

212 bodů

---

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 23:00

pavelblaheta

346 bodů

Jirko prosím Tě, proč jsi tu dal takový článek. Vždyť snad každý z čtenářů Osudu.cz má za sebou alespoň základní školu a nezapomněl malou násobilku a dělení. A žádný jiný matematický úkol netřeba k tomu, aby si člověk udělal 
obrázek o tom jaká je to magorovina. Připustíme-li, že alespoň základní astronomické jednotky platí, a že světelný rok vyjadřuje vzdálenost hvězd, tak nejbližší nám známé hvězdy a to patří do naší Galaxie - je cca 3-4 světelné roky. 
Mám pocit, že je to hvězda Proxima Centauri, ale jestli se mýlím tak mne neukamenujte prosím.
Ty vzdálenosti jsou poměrně stálé a nemění se nijak zásadně během tisíců let. Takže asi ten autor zapoměl poznamenat, že k tomu úkazu, který popisuje může dojít 31.12. ale jen si spletl rok - zapoměl napsat, že by se to mohlo stát 
31.12.50050002012 roku. Tedy za nějakých 5 miliard let asi tak. A to nás už asi opravdu nebude trápit.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 15:53

dzosko

5 bodů

navrhujem nominaciu na bludny balvan!!! :DD

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 13:21

vrba007

103 bodů

Předpovídat budoucnost může být celkem dobrá satira................................

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 12:19

nodoka

50 bodů

Do poslední chvíle budou dělat BUBáky.Každopádně jsou zprávy,které uvádějí,že naše celá galaxie je vtahována do rezervního matrixu-do fantomu,kde už mají vše nahystané..

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 11:22

CZK

279 bodů

V některých materiálech je uváděno, že v prosinci tohoto roku dojde i ke galaktickému zarovnání. Jinými slovy že tři galaxie se zarovnají do přímky. Vzhledem k tomu že je to pade na pade, tak pozitivní informace o zarovnání je takto 
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překlopena do negativní možnosti srážky. Lidé si to začnou představovat a přitahovat to svými obavami, čímž budou negovat ten konstruktivní vývoj následující po zarovnání a budou přitahovat destruktivní energie. Ten, kdo uvedl 
objekty ve vesmíru do pohybu nebyl žádný blbec a vše má svůj význam. Proto se snažme i nadále myslet konstruktivně a důvěřujme Stvořitelovým záměrům. Stejně tady nikdo z nás nebude žít věčně :-)

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 10:38

über ok

1757 bodů

Ani se nedivím, že byl tenhle matroš vymazán. Taky nevidím rád šíření strašných pitomostí...

Místo sterilizujících kvasarů doporučuji spíš nesterilovaný Kvasar: http://pivokvasar.cz/Doporučuji vychladit na 6-8°K.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 9:10

starejpes

996 bodů

Informace je validní, dokud se neprokáže její pravý opak :o) Jak správně naznačuje uživatel Jirka3F, ke srážce by došlo... za takových... 8,5 roku... Mohlo ovšem díky haarpu a dalším utajovaným technologiím dojít k ovlivnění našeho 
časoprostoru tak, že to vyvolalo odezvu strážců naší části vesmíru. A jako vždy, ten kdo ten prů..er udělal, buď zametá stopy, dokud má čas, nebo to svádí na jiné, anebo si hraje na neviňátko... mezi emeryckou nasou a zdemístními 
pazdráty až tak velký rozdíl v bezcharakterech není :o)))
P.S. sháním teď také "deratizátory", neví někdo o nějakých dobrých a přitom levných (poměr náklady-užitek) :o)))

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 9:01

Jirka3F

535 bodů

:-)

No, galaxie M31 v Andromedě je od nás vzdálena zhruba 2,5 milionu světelných let. Rychlostí světla, která je zhruba 300 000 km za vteřinu by se tato galaxie přiblížila k naší za 2,5 milionu let. Rychlostí 120 km za vteřinu to tedy do 
21.12.2012 asi nestihne :-). Leda že by Kosmické Vědomí zásadním způsobem změnilo pravidla hry, tedy v tomto případě fyzikální zákony. To se vyloučit nedá, ale takovou zásadní změnu bychom jistě již citelně pocítili v mnoha 
aspektech našich každodenních životů. Tato úvaha již však přesahuje rámec uvedeného článku, který bych osobně zařadil do rubriky "Trocha humoru po ránu" :-).

---------------

Jen chci ještě doplnit, že nemám problém se zveřejňováním různých článků, jako třeba tento, zde na Osudu. V následné diskusi se pak mohou objevit zajímavé příspěvky, nebo přinejmenším je aspoň trocha srandy, což má taky cenu.

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 16:33

Gregory Em

55 bodů

Plně souhlasím, a to i s dovětkem.
Ale z oblasti hvězdného nebe, v němž se Andromeda nachází se k nám třeba blíží nějaká pidigalaxie - ovšem výsledek střetu by byl taky pidi :-D
Jen mě dojímá to lidské ego - že bysme ovlivnili myšlenkou pohyb galaxií. To jsou trochu vyšší levely energií. Ať žije velikášství duchovních i neduchovních. Také díky němu se ženeme vpřed za pokrokem (někteří za rozkrokem - ale 
to často souvisí). Zpátky ni krok. Leda skok. A už mlčím, nebo se rozbásním jako nějakej starej psík :-D

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 18:04

starejpes

996 bodů

Jj, Noemu se taky všichni smáli, když začal stavět loď na kopci... :o)))

Dobrá odpověď Špatná odpověď

• odpovědět
30.5.2012 19:24
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