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HDV je za 40 let soubor „všehomožnýho“ do kosmologie, bohužel … Bohužel takto proto, že
názory a myšlenky byly kladeny na papír spontánně v časovém sledu jak čas běžel, a „velké
třídění“
bylo odkládáno „na pak“.
Takže nyní pro čtenáře jen náznakové hrubé „roztřídění, utřídění“ HDV. Obrovský balík
„všehochuti“ bych rozdělil do dvou BLOKU :
a) Návrh transformace soudobé zápisové řeči fyzikálních interakcí do dvouznakové ;
tedy návrh transformačních znaků soudobých pro elementární částice do „vzorců =
vlnobalíčků zapsaných pomocí pouze dvou znaků ) „vzorečků=vlnobalíčků jakožto
dvouznakových elementárních, čili návrh transformace = převedení řeči soudobé fyziky do
nové řeči dvouznakové. Pro představivost laiků to řeknu ještě takto : přepište mi celé dílo
Shaekspearovo napsané v latince do řeči čínštiny, pomocí čínských znaků. Tady není „co“
předpovídat, není „co počítat“ ( jak se po mě žádá ) je to jen transformace „housenky do
motýla“, je to jen přepis – převod „střídavého proudu na stejnosměrný a stejnosměrného na
střídavý“…je to jen převod Dolarů na Libry. Ale….ale v pozadí i tohoto primitivního úkolu (
udělat transformaci ) je úmysl-záměr-myšlenka, že nová řeč použije nikoliv „jen“ abstraktní
značky, ale „pravdivé artefakty“ z Vesmíru, tj. fyzikální veličiny a jejich dimenze…čili ta
nová řeč je sice přepisem, ale pomocí dvou znaků, které jsou reálnými artefakty přírody, tedy
jsou časoprostorovými kameny.
b) Druhý BLOK HDV : hlavně sběr názorových poznatků vědců z poslední doby ( 20ti
let ) v oboru astrofyzika a kosmologie,… i názorových ne-poznatků ( takové skoro sci-fi ) jak
si je sami tito vědci vymýšlí, přednáší je, a snaží se tím o pokrok,.. a já k nim řekl-dodal svůj
„protinázor“ ( filtrem své HDV. ). Čili ke „spekulacím“ vědců do kosmologie já dodávám
„své oponentní spekulace“ např. :
( oni mají inflační teorii, já mám jinou, oni mají vznik Vesmíru z Ničeho, já mám jinou
spekulaci, oni mají „vřící vakuum“ a v něm vznik párů částic, já mám jiné vysvětlení, oni mají
Heisenbergův princip neurčitosti, já mám jiný návrh na Heisenberga, oni mají rozpínání
vesmíru, já má rozbalování vesmíru, oni mají temnou energii z ničeho, já mám vysvětlení
temné energie, oni mají své názory na vývoj vesmíru, já mám svůj názor ke genezi střídáním
symetrií s asymetriemi, oni blouzní o Everetových mnohovesmírech já toto vysvětluji jiným
pohledem, oni mají Lorentzovu transformaci (STR) jako ““transformaci““, já to pokládám
za pootáčení soustav a dokazuji to že to je pootáčení soustav kopírující globální křivost
velkoškálového Vesmíru, oni provádí strunové teorie, já vlnobalíčkové teorie, oni mají
Higgsův mechanizmus, kde hmotnost rozdává po Vesmíru higgs-boson, já mám názor, že
hmototvorné je „křivení dimenzí čp“, tj. každé křivení čp přináší buď hmotu-elementy hmoty
= vlnobalíčky nebo pole ( viz OTR i QM ), oni pokládají hmotu za základní fyzikální veličinu,
já ne, já jí stavím ze dvou jiných veličin, oni pokládají časoprostor za 3+1D dimenzionální, já
ne já za 3+3D, oni tvrdí, že Vesmír vznikl Z Ničeho, já navrhuji i předTřeskový stav vesmíru
jakožto nekonečný plochý 3+3D stav, ve kterém není hmota ani pole, v kterém neběží čas ani
se nerozpíná či smršťuje, ale, pak nastane změna stavu ( dle principu o střídání symetrií ) a
v to „starém“ stavu“ vznikne „nová“ lokalita = náš Vesmír a začíná se stavem(ve stavu) o
nesmírné křivosti všech čp dimenzí = plasma = křivý časoprostor, pak tvorba elementárních
částic z časoprostorových dimenzí, )…atd…..atd.atd.

Takže : HDV =>
BLOK A „transformace do dvouznakových interakcí“ +
BLOK B „soubor nesourodých vizí“, které jsou tu hledány na podporu dvouveličinového
vesmíru.
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Totéž rozdělení v jinou dobu 20.03.2020, bylo pro pana Libru :
Moje HDV jsou vlastně „dva kontinenty“. Taxativně vyjmenováno zde (*web č.00 z r.
2006) http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_088.jpg ; a zde (*web č.00 z r.
2019) http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_063.pdf
Co to je to rozdělení na ty „dva kontinenty ?? à
Moje HDV jsou vlastně „dva kontinenty“. Taxativně vyjmenováno zde (*web č.00 z r.
2006) http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_088.jpg ; a zde (*web č.00 z r.
2019) http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_063.pdf
Co to je to rozdělení na ty „dva kontinenty ?? 
První světadíl té HDV je přímo rovnou „stavba“ substitučních „vzorečků“
balíčků=geonů=klubíček=vlnobalíčků“ pro elementární částice + interakce….a to ze dvou
znaků, které nejsou holou matematikou, ale už s fyzikálním významem a jsou to „x“ a „t“ čili
dimenze časoprostorových veličin…3+3D čp. (stavba hmoty z dimenzí čp ) (*web č.01) 
kniha E-mikrosvět http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=e .
Nová zápisová technika je úmyslně vedena bez zásahu do podstaty stávajících poznatků.
Pouze jiná zápisová technika vědeckých výdobytků. (*web č.02)  http://www.hypothesisof-universe.com/index.php?nav=e ;. Jako by jste dostal za úkol do diplomky přepsat Karla
Čapka v češtině do čínštiny jen prostým softwareovým přepisem. (*web č.03) 
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_078.pdf Čili z jedné znakové řeči do jiné
znakové řeči a do vědecké podstaty nezasahovat. (*web č.04) http://www.hypothesis-ofuniverse.com/index.php?nav=e
A druhý světadíl té HDV je roztříštěný blok různorodých mých názorů ke stávajícím
poznatkům dnešní kosmologů a astrofyziků s cílem PODPOŘIT pravdu reality, že : opravdu
je vesmír dvouveličinové kontinuum kde hmota je vyrobena „křivením-vlnobalíčkováním“
3+3 dimenzí čp. ( čili mé poznámky „tam a takové“ do takových pasáží vědy fyzikální a
kosmologické, kde si troufám a kde jsem té problematice rozuměl a rozumím a pochopil jí a
tedy troufal si „do toho mluvit“.) (*web č.05)  http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/aa/aa_063.pdf ; Tam, kde sem pasážím fyziky nerozuměl, tam jsem se
těm fyzikům do toho špatným názorem nepletl, a opizici nedával. Druhý světadíl HDV je
tedy zhruba toto :
(*web č.06)  http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/uvod/uvod_078.pdf .
A samozřejmě, že ty mladší názory budou už lépe formulované než ty starší. Takže nejdříve
knihovny
A-vize (*web č.07)  http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=aa a zde ty
mladší od aa 33 – aa 89 …. Pak knihovnu

B-články (*web č.08) a zde všechny  http://www.hypothesis-ofuniverse.com/index.php?nav=b …. Ostatní knihovny jsou starší a navrhuji číst je až jindypozději, pro dokreslení „globálního vnímání HDV“ čili až z pohledu doplnění komplexity
v HDV.
Z toho druhého světadílu (svých roztříštěných názorů) bych napříště vypíchl ty důležité, o
kterých si myslím, že by k nim fyzikové měli zaujmout nové stanovisko, nemlčet, tedy
opoziční názor .
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