
 

opis rok starý, stále platný … 

 

Vážení, Mageáni, vždyť už jí – tu HDV – jednou konečně řádně a vědeckým způsobem potopte ( ! ) a 

navěky ( ! ) a nesmlouvavě s totálními neporazitelnými argumenty, nasetre se a udělejte to, abych už 

nemohl ani ceknou a aby se už z toho popela HDV nevzpamatovala. Už konečně ukažte mudrcové a 

„dotohokecalové“, že máte řádné argumenty i ty matematické ( když on sám tvůrce HDV nedokázal 

vize matematikou podpořit – o to vám to půjde snáze )....- dyť nekecejte roky a udělejte to jednou 

provždy. Kdo vám v tom brání ??? Já sám moc dobře vím, že fyzika je natolik rozsáhlý obor, že to co 

z ní umím, je zlomek ; a to co se pokouším „napadnout či novotou zdokonalit“ je pouze směšný dílek, je 

to jen několik věciček-vizí-myšlenek z tak rozsáhlého oboru …a vy to neumíte smést do koše ? ?  

 

Já pouze, ukazuji a navrhuji pár maličkostí, sedm bodů a ty předkládám k diskusi chytrým, že : 

 

01 – Lorentzovy transformace jsou ve své podstatě pootáčením soustav a tím pádem kosmologický rudý 

posuv ve spektrech ( vysvětlovaný Dopplerem ) je také asi vadně interpretován a tím možná i to 

„rozpínání“ i relativita samotná i ty její efekty. 

02 – že princip neurčitosti je v podstatě „stop-stavem“, je vadně interpretován a pokud se vynásobí 

gravitačním rudým posuvem „delta t / t“, bude z něj princip určitosti. 

03 – spekuluji, že gravitační konstanta má „svůj  rozměr“ a tedy, že by mohla být přímo gravitonem ( ? ) 

04 – navrhuji ( zkoumat ) souměrnost dimenzí veličin tj. že veličina čas a délka mají stejný počet 

dimenzí 

05 – navrhuji, že vesmíru velí zákon o střídání symetrií s asymetriemi jakožto „dějotvorný zákon“ pro 

evoluci a genezi … a tím pádem, že existuje i vesmír ve stavu před Třeskem, že Třesk není výbuch a 

vznik z ničeho, že je to pouze „změna stavu“ předešlého v následující, že ve Třesku se spustil chod-

odvíjení času a to pro hmotové pozorovatele ( pro nehmotové čas neběží, viz na fotonu ) a že ve Třesku 

začíná „křivení-vlnění“ časoprostoru, což je podstatou i výroby hmotových struktur samotných 

„zesložiťováváním“ na posloupnosti vývoje z titulu střídání symetrií s asymetriemi. 

06 – navrhuji, že hmota je vyráběna-realizována vesmírem „křivením časoprostoru“ ( v lokálních 

miniútvarech ) a to podle nějaké matematicko-geometrické funkce ( tu neznám ) do útvarů vlnobalíčků a 

v nich se skrývají dodatečné dimenze nad číslo 3, jsou tam kompaktifikovány…, že kvantování 

časoprostoru je v podstatě ona „pěna“, bizarně křivý časoprostor na planckově škále a že v takovéto 

struktuře se rodí virtuální páry a to z tohoto časoprostoru, atd. viz výklad jinde. A k této vizi jsem 

vypracoval „duální zápisovou techniku interakcí“ ve dvou znacích, reprezentujících veličiny čas a délku. 

07 – ještě pár maličkostí …( jako že ve vesmíru nechybí ona černá hmota a energie, protože se na ní 

usuzuje např. počítáním součtem gravitačních příspěvků dle Newtona a zde v galaxii nelze už užít 

vzdálenost mezi tělesy jako úsečku nejkratší přímkou, ale je to už křivka dle křivosti časoprostoru 

samotného uvnitř galaxie, což může být trajektorie i o 200% delší  atd… nebo že elektronové neutrino je 

přímo „vlnobalíček jen z času“ … a to je skoro vše …; jinam se ve fyzice netlačím a nic nereviduji, nic 

nepopírám a nezpochybňuji, protože tomu téměř nerozumím.Tečka. Jeden pán prohlásil ( já to jeho 

jméno Befelemepeseveze tu nechci prozrazovat ) že mou HDV umí důkazama převálcovat za několik 

hodin – je to machr. Ale zapomněl to udělat.  

 
Tak to už konečně jednou převálcujte vědeckými poctivými nevyhýbavými důkazy to moje „blábol-

dílo“, na věky ( ! ), podepište se tam pravým jménem, a je to. !!!! 

JN, 10.09.2007 

 

 

 


