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RAGUPKI: Nevím kdo jste, Kulhánek určitě nejste, a tak Vás typuji na nějakýho Medwina, 

který mě před 5ti lety poučoval, spíš se vysmíval, a nikdy neobstál proti mým proti-

argumentům ani důkazy či odkazy.  

 

Já jsem, ač mám dost práce na baráku, věnoval hodinu na to, abych znova pročetl Vaší 

nabízenou "pdf", pane RAGUPKI, kapitolu 2.3.1 odstavce I + II + III a rovnici 2.48 , ale 

rozhodně jsem tam nenašel "co" se vlní v tom vesmíru ... a "jak" se to tam vlní. Tak bych 

požádal zdejší komunitu, aby se také na to podívala a případně, pokud to tam najde, aby mi to 

zde přeposlala, ( pokud to nenajde, pak mi pan RAGUPKA opravdu vodí za nos a jeho 

vědomosti nestojí za nic ) přeposlala třebas ve foto-obrázku, kde to tam je a jak je to 

presentováno to "co" se vlní, aby z toho "NĚCO" byly elementární částice hmotové.  

Poznámka : jak jsem se opět dočetl, tak celá kvantovka je založena na tom, že nelze měřit dvě 

veličiny naráz-souběžně-současně, že bohužel platí ten Heisengergerův princip neurčitosti a 

proto !!!, a proto !!!! se "proti" němu musela vymyslet "nová" chameleónská matematika, 

která to "divukrásně překlene". ( nějakej vzdělanec jednou někde řekl, že když si fyzik něco 

umane a požádá matematika, tak ten VŽDY - na jeho přání cosi fyzikálního dokázat - vymyslí 

p ř í s l u š n o u matematiku i kdyby čert na koze jezdil )  

Já Vám zde ukáži odkazy kde jsem řešil, tedy navrhoval nový pohled na Heisenberga , já to 

vidím takto : 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/f/f_035.doc  

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/f/f_038.doc  

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/f/f_039.doc 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/f/f_043.jpg 

 

 

a další úvahy k Heisenbergovu principu neurčitosti jinde v té své HDV (nemám čas to hledat). 
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