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Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
Autor: Dušan Streit IP: 83.208.78.xxx Datum: 06.01.2010 15:13
Na rozdíl od kličkování Pbly nemám žádné výhrady k Peakově
definici tautologie. Je však třeba uvést na pravou míru toto: //faktická

absence nějakého sdělení, jelikož pravdivost tvrzení nepřináší
žádnou informaci o použitých pojmech.// To je pravda čistě formální.
Z hlediska uvědomění si (vytěžení) pravdy může být tautologie
nástrojem, který na základě deduktivního zpracování transformuje
data na informace, které mají svou kognitivní hodnotu, ačkoliv
informace nevzniká – jen je odkryta.

// //jde o pravdivost nezávislou na stavu světa", pokud by se za
"stavem světa" neschovával předpoklad, že je tím myšlen reálný
fyzický svět.// pro matematická tvrzení to není moc relevantní
universum diskursu// Nic není v rozporu, naopak: Fyzický svět není
relevantním universem pro matematická tvrzení, ergo matematická
pravdivost je nezávislá na stavu (fyzického) světa.

//Je tam i možnost, že se vesmír nerozpíná?// V matematice právě
lze vykonstruovat „všechny možné světy“, v realitě fyzického světa
nikoliv. //Pokud by nebyla, pak by streitovská "věčná pravda", že se

vesmír stále rozpíná, musela být také označena za tautologii!//
Premisu (antecedent) jsem už vyvrátil. Jinak jde o intuitivní
neformalizovatelné, nemechanistické, nekomputační,
nekombinatorické poznání (Penrose), které klidně v rámci mých
dalších dedukcí považujme za tautologii, protože tento můj postulát
je jakožto axiom vždy pravdivý. Navíc existují zjevné (empirické)
pravdy - a tato se zatím potvrzuje. Tento výrok nelze formálně
vyvrátit. Ve smyslu Goedela je to nedokazatelný, ačkoliv pravdivý
výrok.
reagovat
Re: Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.103.172.xxx Datum: 06.01.2010 17:55

Když tu padlo to slovíčko „tautologie“, tak jsem si vzpomněl na
svou malou příhodu. Z Boskovic, kde jsem bydlel v r. 1983, jsem
se vydal do Prahy na katedru astrofyziky za prof. Vanýskem, s
tím, abych mu nastínil svou novou HDV, kterého jsem však
nezastihl, ale slíbil mi, že se mi bude za hodinu věnovat nějaký
prof. Šolc. Já čekal na chodbě 2 hodiny a nic. Pak se objevil a
povídá : jéé, já na Vás zapomněl, ale bohužel už nemám čas,
ledaže by jste mi to povídal cestou, a nabídl mě, že mě sveze
autem do města. Vykládal jsem mu HDV po dlouhém parkovém
schodišti a na chodníku a v autě asi 15 minut a on poslouchal.
Pak v autě mi řekl : "to je tautologie" ( celá ta HDV ). Já mu řek :
„a podepíšete se mi pod to ?“ On utrhnul z bločku papír ( byl
nedbale utržený a napsal na něj větu „to je tautologie“ + podpis
a s úsměvem mi ho podal. Bohužel nenapsal „co“ je tautologie.
Zastavil a já vystoupil, řekli jsme si nashledanou. - - Žádný
"mamrde Navrátile" nepadlo Petrásku, Hálo, z jeho úst, a to jsem
v r. 1983 měl koncept HDV v plenkách.
reagovat
Re: Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
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Žádný "mamrde Navrátile" nepadlo Petrásku, Hálo, z jeho úst,
a to jsem v r. 1983 měl koncept HDV v
plenkách...hahahahahahahahahaha
reagovat
Re: Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.103.172.xxx Datum: 07.01.2010 18:59
Omlouvám se. Chápu ( chápu to Vaše >ha, ha,ha< ) : HDV
byla v plenkách i v r. 1983 a je v plenkách i nyní dnes, ano,
ale...ale dnes je ten můj koncept a balík presentovaných
nápomocných vizí mnohem srozumitelnější než byl kdysi...,
chybí mu jen ( ! ) to profesionální matematické podání. A
především !!!! co je důležité : Za 29 let ( což dnes 7.1. je na
den přesně 29 let kdy HDV se zrodila ) nikdo jí nepotopil ani
jedním pádným vědeckým argumentem, natož důkazem. ( :-)
reagovat

Re: Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
Autor: sprite IP: 75.99.28.xxx Datum: 09.01.2010 14:24

>Omlouvám se. Chápu..<
nenaříkejte dobrý muži jsou jiné a lepší věci na světě než
nějaká HDV. Všecky hypotézy/teorie jsou jenom pomíjivé
věci pro ukojení ješitností snaživců, ale skutečné prožitky z
krásna a dobra jsou věčné hodnoty a ty nikdo vám nikdy
neveme............ ???
reagovat
Re: Tautologie dle peaka: 1. pitevní zpráva:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.103.172.xxx Datum: 09.01.2010 14:57
Pane >bezejména< ( který se za své jméno stydí ), já
nerozumím buď Vám, anebo Vy mě. Mě totiž nevadí a
není na překážku vědomí zda je už, či bude-li teprv,
hypotéza/teorie, moje HDV, pomíjivá. Statisíce lidí v
dějinách hypotézy vymýšlelo a pomíjivost výdobytku jim
nevadila, jako mě. I já jí tvořím ( s náklady své snahy,
dřiny a ústrků ) nejen pro lidi, ( na Marťany kašlu ), ale
také pro to své uspokojení-potěšení-požitek, samozřejmě
!...; pokud si myslíte, že ho nemám, ujišťuji Vám, že mám.
Sice nevím co Vy považujete za "skutečný" prožitek z
>krásna<, ale i tak souhlasím s Vaším výrokem, že :
"skutečné prožitky z krásna a dobra jsou věčné hodnoty a

ty nikdo vám nikdy neveme". O.K. Přídavek do debaty zde
: http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/u0/u0_108.doc
Jo, jo…věci pomíjivé a tautologie … ( a smysl života …., 29 let ).

