
 

 

 

O tom jak bojují čeští fyzikální intelektuálové vědeckými protiargumenty s HDV, např. proti 

mému „principu střídání symetrií s asymetriemi“  PSSSA       

 

…………………………………………………………………………………………………  

 
Kolesi oprav si kurva tu captchu  
23.květen 2018 21:27:17  

Morseovka i Turingův stroj jsou "systémy uchopitelné metodicky podloženými prostředky". 

Tvoje "hypotéza" není. Je to jen chaos ve tvý hlavě. 

 

Ale taky by mě zajímalo, co si kolega Zimous myslí o deddkovo "principu střídání symetrií s 

asymetriemi" :-)  

………………………………………………………………………………………………. 

 

 
zimous    

24.květen 2018 6:47:15  

Co by si myslel, nechápe, co to má znamenat ;-)       

……………………………………………………………………………………………… 

 

   … a tady    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_073.pdf  jsou obsáhle 

popsány mé myšlenky nad  PSSSA, a výše popis jak jednoduše vědecky smetl pan Zimous  

tento princip vědecky do smetí.  Tak se dělá poctivá věda, titulovanými, vážení…, a je 

vymalováno, je vědecky prokázán chaos v deddkově hlavě. 

 

 

 

Opis, namátkový, kde dole je seznam odkazů 

Když vědec-fyzik řekne „spontánní narušení symetrie“, je to vědecké, logické, inteligentní, 

správné, fyzikální, probádané, nezpochybňované,  nenapadnutelné,… 

……, ale když totéž smysluplně z jiného úhlu pohledu-úvaghy v bledě-růžovém řekne laik 

jinými slovy, např. : princip horkého bramboru , je za to zuřivě veřejně vysmíván, pliván, 

zuřivě urážen a zuřivě ponižován. ! 

27.03.2014 

 

 

 

Princip „horkého bramboru“  není teorie, dokonce ani hypotéza, je to myšlenka k tomu jak si 

můžeme vysvětlovat proč se vesmír  v y v í j í,   proč se dějí změny stavů proč se  tu jdou i 

symetrie i asymetrie a to nejen v matematice, ale všude ve všem, ve fyzice, chemi, biologii ) i 

ve společnosti lidí ) . Viděl jsem jednou Feynmana ve video-přednášce jak vysvětloval 

studentům  ( přesně si to nepamatuji, takže to nedokáži supersprávně interpretovat )  .., vzal u 

tabule ukazovátku a mávnul jím dvě vteřiny se koukla upřeně do lavic studentů, pak tím 

ukazovátkem mávnul asi 10x a říká, toto je frekvence 10x za vteřinu, jsou to vlny, dlouhé…, 

https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068542224#article-1068542224
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068542675#article-1068542675
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_073.pdf


pak začal mávat rychleji a říká toto jsou vlny kratší, pak mával ještě rychleji a říká toto jsou 

zvukové vlny, pak zase rychleji a říká toto jsou elektromagnetické vlny, a zase „jakoby“ 

mával rychleji a rychleji a říká, čím máchám pravítkem, a vyšší frekvencí tím se dostávám do 

jiných vln, už mávám s frekvencí jako mají elektromagnetické vlny, a pak vlny rentgenové, 

pak vlny  „takové“ až to končí gama zářením a možná Feynman jmenoval ještě silnější vlny. 

To vše „vyráběl“ Feynman tím  ukazovátkem-pravítkem !!!  ( přehazované entity z dlaně do 

dlaně při zvyšující se frekvenci až na ad absurdum ) … změny stavů, změny symetrií, změny 

asymetrií… to vše je v přírodě. Kdyby byla Příroda jen a jen symetrická, nic by se nekonal, 

nehýbalo, nevyvíjelo, vesmír by byl inertní… 

Toto je principem střídání symetrií s asymetriemi v posloupnosti stavů, ( od big-bangu 

podnes ), …přičemž zákony zachování – symetrie platí jen jako „stop-stavy“ průběžných 

změn ( rovněž tak i asymetrie platí jako stop-stavy ). Své úvahy o tom jsem začal dávno. A na 

internetu jsou zveřejněny v modifikacích už v r. 2004 a 2005,     

…zde   http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_004.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_002.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_008.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_013.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_141.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_082.jpg  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_052.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_009.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_003.doc  

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_002.doc 

a zde    http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_044.doc 

 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_004.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_002.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_008.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_013.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_141.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_082.jpg
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_052.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_009.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_003.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/r/r_002.doc
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_044.doc

