Falzifikovatelnost a jak okolo toho běželo urážení
Začalo to takhle 
…………………………………………………………………………………………….
deddek opoziční myšlení má smysl HDV
13.října 2018 19:54:23
edemski 13.října 2018 18:58:53
Chozé, chceš svou vizí rozbít Heisenbergův princip? Můžeš to nějak dokázat? Děkuji!
Dokázat neumím nic ( jako to neumí ani Hacker a jemu podobní a dokonce jak to neumí
polovina fyziků ) ale umím předložit své indicie a domněnky a k nim i argumenty, důvody,
což neznamená, že budou už navěky dokonalé a nerozbitné . Takže si to najdi na mých webstránkách jak jsem dodal 23 odkazů !!!!, které ty s a m o z ř e j m ě přehlížíš a nečteš. ( a
nakonec se zeptáš zda mám důkaz … coveče, kdybych měl důkaz od výroku mé námitky k
Heisenbergovi, což je už asi 15-20 let, tak už by mě slavili po celém světě a měl bych 2x
Nobelovku )..., čili pokud si neslyšel, že mám Nobelovku, tak proč se tak blbě ptáš zda mám
důkaz !!!? - - - Samozřejmě, že mám ...ovšem jen ten námět do debat se slušnými lidmi, kteří
neuráží, neponižují a už za tok a půl, co běží můj klub, se mohlo prodebatovat cokoliv,
mnoho, hrozně mnoho zajímavých dialogů a pří, i Heisenberg.
…………………………………………………………………………………………….
Pokračovalo to tak, že si Hacker arogantně plivnul ; já mu reagoval (slušně), aby si
falsifikoval sám ; ( není mou povinností abych si sám svou hypotézu falsifikoval ) 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lP.JPG "> falsifikace č.11
………………………………………………………………………………………………
Pak přišla na dobrou noc sprška nechutných tvrdých urážek … v podstatě „za nic“ …jako
doplněk k debatě o „falsifikaci“, ke které se chci dobrat 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lU.JPG"> falsifikace č. 12
………………………………………………………………………………………………
Ještě na dobrou noc „známý“ anonym „soukmenovaec“ Hackera a „vysvětlil“, že vědci jsou
slušní lidé a proto exkrementy = HDV falsifikovat nechtějí, svůj názor na exkrementy = HDV
dávají mlčením 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lQ.JPG ">

falsifikace č.12

……………………………………………………………………………………………
Druhý den hned zavčas ráno si EDEMSKI neodpustil posměch
edemski
14.října 2018 7:13:01
:-D
Odpovědět Reakce na jrd12, 13.10 2018 23:35 | Vlákno
Nadzvedlo mě to 
deddek opoziční myšlení má smysl HDV
14.října 2018 9:26:05

Ty si taková svině, která ...která si prostě ze zásady své hajzl-duše musí flusnout vždy ( i
smajíkem ) i kdyby právě vyhlašovali stanné právo, nebo stříleli tvoji matku ; ale aby si řekl
něco smysluplného do fyzikální vědy, na to nedosahuješ - ubožáku - výše ani Maruškay z 5A
( např. moje odpověď na tvé otázky z 13.října 2018 19:54:23 ).
Odpovědět Reakce na edemski, 14.10 2018 7:13 | Vlákno
………………………………………………………………………………………………
EDEMSKI nelenil a znova on si plivnul namísto toho, aby už přestal, neb je stále s urážkami
vepředu 
edemski
14.října 2018 9:31:07
Odpověď stylem: dokázat nic neumím... najdi si to na mých stránkách... si strč někam.
Odpovědět Reakce na deddek, 14.10 2018 9:26 | Vlákno
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lV.JPG ">
……………………………………………………………………………………………….
A tu se už dostáváme k podstatě „tohoto“ dialogu o dokazování a falsifikaci, který se týkal
jeho otázky :
Chozé, chceš svou vizí rozbít Heisenbergův princip? Můžeš to nějak dokázat?
Odpovídal jsem mu :
Dokázat neumím nic ( jako to neumí ani Hacker a jemu podobní a dokonce jak to neumí
polovina fyziků ) ale umím předložit své indicie a domněnky a k nim i argumenty, důvody, což
neznamená, že budou už navěky dokonalé a nerozbitné . Takže si to najdi na mých webstránkách jak jsem dodal 23 odkazů !!!!,….
Jemu to nestačilo a…a prý si mám svou odpověď, že dokazovat – falsifikovat nic nemusím,
strčit do pr*ele. Čili rétorika urážek a nenávisti a ponižování pokračuje ve starých kolejích…
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lV.JPG ">

falsifikace č.13

a samozřejmě si „soukmenovec“ rampa svůj plivaneček přidal
……………………………………………………………………………………………
a další várka útoků a obrany…urážení a oplácení … pokračuje, bez možnosti obrany a proseb
o neurážení 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28lW.JPG ">

falsifikace č.14

…jenže já se chci stále dostat k podstatě toho špatného názoru Hackera a EDEMSKI o
„dokazování – falsifikaci“ a zatím to nejde…ale přijde to..
Chodívá sem jeden anonym který mi je nakloněn, právě přišel a řekl :
anonym
14.října 2018 11:46:51
Pepo, mas jedinou moznost. Prestat se s nima bavit, protoze tohle nikam nevede.
Odpovědět

Reaguji mu 
deddek opoziční myšlení má smysl HDV
14.října 2018 12:55:05
Máš stoprocentní pravdu. Už několikrát jsem se zařekl, že už sem nevstoupím..., oni ovšem
pokračovali v posměchu, a já to bohužel nevydržel nereagovat.
*-*-*-*-*
Tak nyní už k tomu „dokazování či falsifikaci“



<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28m4.JPG "> falsifikace č.10
Vyhledal jsem si k tomu informace 
Debile EDEMSKI a grázle Hackere, tady je opis z nějaké diplomky , ze str. 01 je zřejmé, že
falsifikaci neprovádí sám autor na svém díle = hypotéze ale více odborníků . Je to důkaz č.1
že nejsem povinen sám dělat sobě falsifikaci, a tak jsem správně odpověděl hajzlovi
EDEMSKImu, že dokazovat nemusím nic a on mi řekl, že ať si takovou odpověď strčím do
prdele
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28m9.JPG "> falsifikace č.02
……………………………………………………………………………………………….
Na další stránce téhož dokumentu staženého
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28ma.JPG "> falsifikace č.04 je pro hajzla a grázla
Hackera poučení, že nemá pravdu, když se stal samozvaným recenzentem = falsifikátorem
mé hypotézy, HDV do jedné věty – ve shrnutí : „jsou to ( HDV ) sračky“ a dost,  to není
falsifikace, debile !!! ; žádná falsifikace ani protiargumenty, ač odborníci filozofičtí tu jasně
říkají „kdo má podávat falsifikace“ k nějaké hypotéze. Přečti si ukázku dobře, máš-li mozek a
7 tříd obecné školy, pak bys to měl pochopit , jenže namísto toho urážíš a ponižuješ…( jenže
dokonce ty řveš na mě, že to nechápu, ..řveš bez důkazů o tom chápání, já práááávě
předkládám důkazy o..o Tvém ne-chápání, což z tvé strany bylo za účelem ponížení )
Důkazy o tom, že lžeš, že sprostě klameš, že hajzluješ už svým 118x vysloveným svinstvem o
HDV ( kde to tvoje svinstvo 118x řečené nemá nic společného s vědou, s falsifikací ani
verifikací, ani s logikou vědy, která postupuje způsobem poctivé diskuse nad „náročnými a
zásadními hypotézami“ 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28mb.JPG "> falsifikace č.06
Je tu jasně řečeno že tvé výblitky jsou svinstvo a že tak se vědci nechovají k hypotézám ani
k autorům, jste všichni tři grázlové a vědečtí paskřivci. ( z archívu to jednou lidé uvidí ) 
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28mc.JPG "> falsifikace č.07
Váš spolek „hajzl-klub“ je pouze banda nenávistných grázlů, která nemá nic společného ani
s vědou, ani s fyzikou, a jste tu jen a jen za účelem urážet vybranou oběť.
HDV má své dva oddělené bloky : Blok „A“ ve kterém jsem udělal objevnou „transformaci“
jedné zápisové techniky – dnešní fyzika – do jiné zápisové techniky a to dvouznakové. To
není až tak velký kumšt tyto dva zápisy falsifikovat a ověřit správnost či chybnost. Blok „B“
téže HDV však obrovským nákladem obrovského počtu textů chce ukázat, že ona
„dvouznaková zápisová technika“ není jen samoúčelnou alternativou , třeba podobnou

Turingovu stroji, nic fyzikálního nevypovídající, prostě jen „Zápisová technika“, ne, ale že
ty dva znaky ( v transformační zápisové řeči ) jsou F Y Z I K Á L N Ě : veličiny
časoprostorové, tedy dimenze časoprostorové v těch „transformačních zápisech“. Takže
Blok „B“ je teprve onou druhou složkou HDV http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/aa/aa_047.pdf jakožto podpůrné hledání důkazů, indicií, vizí, spodobnění,
připodobnění k soudobé vědě, soudobému pohledu na vesmír, na Třesk, na rozpínání čp, na to
co to je hmota, kde se vzala hmotnost, a jak se realizují hmotové částice z dimenzí čp, že
právě „vřící vakuum = plazmatem“ je tím prostředím 3+3D stavů čp, kde se rodí částice,
z dimenzí veličin a .. pasíruji všechno co čtu z fyziky, kosmologie opatřuji komentáři se
snahou o vidění dvouveličinové, na dvouznakového vyjádření .. snahou ukázat, že je možné
aby ta HDV platila, ukázala se realitou, že tomu nic nebrání, že lze o tom vést velkou
vědeckou debatu….atd. Nic víc to není než obrovské kvantum mých vizí, nápadů, opozičních
názorů do článků vědců do astrofyziky, do relativity ( např. pootáčení soustav, které směřuje
k rozbalování čp od Třesku, od počáteční čp-pěny dimenzí čp ), atd . …; Je toho mnoho čím
oslovuji vědce Blokem „B“ jen a jen za účelem podpory Bloku „A“ téže HDV.
<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28mc.JPG "> falsifikace č.07
Falzifikace se musí účastnit dvě strany tu píší a né ( debile EDEMSKI + Hackere ) že já sám
sobě budu HDV falsifikovat

<br><img src=" https://i.nahraj.to/f/28mf.JPG ">

falsifikace č.09

Už nemám momentálně čas pokračovat.., vylepšovat text …stejně je to v tomto „hajzl-klubu“
zbytečný, marný, zbytečný…stejně se tu bude dál a dál urážet a plodná diskuse je fata
morgana..…
14.10.2018 v 18:26 hod.

