Bojuji proti Hackerovi argumentačně, né jak on = výkřiky urážení lidské důstojnosti.
…………………………………………………………………………………………………
A hacker_ Go
19.února 2019 6:48:49
Nejvýše hodnocená položka seznamu č. 37: "50 points for claiming you have a revolutionary
theory but giving no concrete testable predictions."
A teď můžeš Pepo začít psát hanopisy na J. Baeze a nezapomeň mu jak je tvým zvykem taky
pořádně vynadat, grázlovi :-P trapná ironie
Odpovědět
………………………………………………………………………………………………..
B deddek opoziční myšlení má smysl HDV
19.února 2019 7:45:18
Proč bych Baeze "hanopisoval" a nadával mu když mluví tu o tobě pravdu. Ty totiž za
každým svým příspěvkem za 13 let píšeš poslední slovíčko-nadávku "neřáde". Stálo by za to
spočítat a porovnat kolik jsem já řekl grázlů , tobě a kolik ty neřádů, táhni do Bohnic, sračky,
apod. za 13 let mě. Ten Baeze platí na tebe možná rozhodně víc.
Odpovědět Reakce na hacker_, 19.2 2019 6:43 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………
C hacker_ Go
19.února 2019 9:44:20
> Proč bych Baeze "hanopisoval" a nadával mu když mluví tu o tobě pravdu.
Ty fakt nechápeš už vůbec nic. Baezův crackpot index hodnotí pseudo vědce,
parafyziky ap. Já žádnou vlastní hypotézu ani teorii nemám/nehlásám. Jakou
myšlenkovým zkratem sis to zase otočil?
> Ty totiž za každým svým příspěvkem za 13 let píšeš poslední slovíčko-nadávku
"neřáde".
Buď to umíš dokázat nebo lžeš. (Samozřejmě že lžeš). Neřád není ani vulgarismus,
a nazvat tak člověka, co neustále lže, má plnou hubu slušnosti a přitom všem sprostě
nadává, je zcela na místě. Nechovej se jako neřád a nikdo ti tak nebude říkat. Ty
sám jsi na vině, ne nikdo jiný, neřáde.
proč místo neustálého řešení lidí raději neřešíš falsifikovatenost HDV? Protože jinak
HDV, která neumí nic předpovědět (Baez č.37) ani spočítat není žádná hypotéza, ale
jen příšerná hromada patafyzikálních sraček a ty máš Baezovo patafyzikální skóre
několik set jen tak od boku.

PS: Až pochopíš, co to vlastně Baezovo skóre je, tak to jistě odmítneš jako blbost.
Tím se tvé Baezovo skóre ovšem okamžitě zvýší :-P
(č.33: 40 points for comparing those who argue against your ideas to Nazis,
stormtroopers, or brownshirts.)
Odpovědět Reakce na deddek, 19.2 2019 7:45 | Vlákno
…………………………………………………………………………………………………
  
(sebekritické vyhodnocení John Baez )   
http://math.ucr.edu/home/baez/crackpot.html
***************************************************************************.
Index crackpotu
John Baez

Jednoduchá metoda hodnocení potenciálně revolučních příspěvků do
fyziky:
Počáteční kredit o -5 bodů.
1 bod pro každé tvrzení, které je obecně odsouhlaseno jako nepravdivé.
2 body za každé tvrzení, které je jasně prázdné.
3 body za každé tvrzení, které je logicky nekonzistentní.
5 bodů za každé takové tvrzení, které je dodržováno i přes pečlivou korekci.
Netýká se HDV. Ta nic netvrdí, HDV je názor, vize a domněnka.
5 bodů za použití myšlenkového experimentu, který je v rozporu s výsledky široce
přijímaného skutečného experimentu.
HDV ještě neproběhla ve světě přes žádnou širokou oponenturu široké vědecké komunity
5 bodů za každé slovo se všemi velkými písmeny (s výjimkou těch s vadnými klávesami).
?
5 bodů za každou zmínku o "Einstien", "Hawkins" nebo "Feynmann".
? HDV si nebere na pomoc velikány aby se zviditelnila
10 bodů za každé tvrzení, že kvantová mechanika je zásadně nesprávná (bez dobrých
důkazů).
Netýká se HDV ta nic netvrdí, HDV je názor, vize a domněnka.
10 bodů za to, že jste ukázali, že jste chodili do školy, jako by to byly důkazy o rozumnosti.
Já naopak milionkrát řekl, že jsem do školy nechodil, že jsem pouze fyzikální amatér
10 bodů pro začátek popisu vaší teorie tím, že říkáte, jak dlouho na něm pracujete. (10
dalších pro zdůraznění, že jste pracovali sami.) nezdůrazňuji že jsem na ní pracoval sám

,abych se chlubil, ale naopak,zdůrazňuji, že je škoda, škoda, škoda že jsem na ní pracoval
sám a nikdo mi nepomohl
Tady mám 50% bodů, ano
10 bodů pro zaslání vaší teorie někomu, koho neznáte osobně, a požádejte je, aby o tom
nikomu neřekli, nebojte se, že vaše nápady budou ukradeny.
Mě se netýká, já spíš naopak chci aby mé nápady byly ukradeny a konečně je někdo rozvinul
10 bodů za to, že nabízíte výhru všem, kteří prokáží a / nebo najdou jakékoliv nedostatky
ve vaší teorii.
Tu na 50% je pravda : nenabízím sice nic, ale žádám odborníky, aby našli protidůkazy a
nedostatky
10 bodů za každý nový termín, který vynaleznete a použijete bez jeho správného vymezení.
Mě se netýká
10 bodů pro každé prohlášení podle pořadí "Nejsem dobrý v matematice, ale moje teorie je
koncepčně správná, takže vše, co potřebuji, je pro někoho, aby to vyjádřil z hlediska rovnic".
Tady mám 10 bodů, ano
10 bodů za argument, že současná ustálená teorie je "jen teorie", jako by to byl nějaký
důvod proti tomu.
Mě se netýká
10 bodů za argument, že zatímco současná dobře zavedená teorie předpovídá jevy správně,
nevysvětluje "proč" se vyskytují, nebo nedokáže poskytnout "mechanismus".
Mě se netýká
10 bodů za každé příznivé srovnání s Einsteinem, nebo tvrdíte, že zvláštní nebo obecná
relativita je zásadně nesprávná (bez dobrých důkazů).
Mě se netýká
10 bodů pro tvrzení, že vaše práce je na špici "změny paradigmatu".
Mě se netýká , já nic netvrdím
20 bodů za to, že mi poslal e-mail a stěžoval jsem si na index crackpot. (Např., Když říká,
že "potlačuje původní myslitele" nebo říká, že jsem v článku 8 nesprávně napsal "Einstein").
Mě se netýká
20 bodů za to, že naznačujete, že si zasloužíte Nobelovu cenu.
Mě se netýká
20 bodů za každé příznivé srovnání s Newtonem nebo tvrdíte, že klasická mechanika je
zásadně nesprávná (bez dobrých důkazů).
Mě se netýká
20 bodů za každé použití sci-fi prací nebo mýtů, jako by to byly skutečnosti.
Mě se netýká
20 bodů za to, že se bráníte vychováváním (skutečného nebo představeného) posměchu,
který vám vyhovuje vašim minulým teoriím.
Mě se netýká
20 bodů pro pojmenování něčeho po sobě. (Např. Mluvit o "rovnici Evansova pole", když

se jmenuje Evans.)
Mě se netýká ( pokud by se počítalo, tak pouze, že jsem navrhnul-vymyslel nová slova,
novotvary jako „časor“ pro tři časové dimenze, nebo užívám „velveličina“, „vlnobalíček“)
20 bodů za to, že mluvíte o tom, jak skvělá je vaše teorie, ale nikdy o ní vůbec
nekomplikujete.
Mě se netýká, protože HDV není teorie
20 bodů za každé použití výrazu "skrytý reakcionář".
Mě se netýká
20 bodů za každé použití výrazu "samozvaný obránce ortodoxie".
Mě se netýká
30 bodů za naznačení, že slavná postava tajně nevěřila v teorii, kterou veřejně podporoval.
(Například, že Feynman byl skříň soupeř speciální relativity, jak vyplývá z čtení mezi řádky v
jeho prvotřídních učebnicích fyziky.)
Mě se netýká
30 bodů za to, že naznačil, že Einstein v jeho pozdějších letech procházel směrem k
myšlenkám, které nyní prosazujete.
Mě se netýká
30 bodů pro tvrzení, že vaše teorie byly vyvinuty mimozemskou civilizací (bez dobrých
důkazů).
Mě se netýká
30 bodů pro narážky na zpoždění ve vaší práci, když jste strávili čas v azylu, nebo odkazy
na psychiatra, který se pokusil vypořádat se s vaší teorií.
?? Mě se netýká
40 bodů pro srovnání těch, kteří proti vašim nápadům hádají na nacisty, stormtroopers nebo
brownshirts.
Mě se netýká
40 bodů pro tvrzení, že "vědecké zařízení" se zabývá "spiknutí", aby se zabránilo tomu, že
vaše práce získává svou zaslouženou slávu nebo podobně.
Mě se netýká ( vzdáleně se podobá tomuto „bodu“ to, že vzniklo spiknutí, což není paranoia,
ale fakt, proti mně v tom smyslu, že mě byl zakázán vstup na veřejná diskusní debatní fóra,
presentoval HDV, a vzniklo jedno spiknutí, které si vzalo za cíl hanobit lidskou důstojnost za
účelem posměchu autora i díla.)
netýká se mě proto, neb já to netvrdím že některé servery zakázaly mě vstup na fóra
Aldebaran, NYX, OSEL, nemusím to tvrdit, byl to fakt, že si nepřáli provozovatelé abych své
bláboly presentoval. A rozhodně netvrdím, že zákazem vstupu na svobodná fóra mi takto
zabránili zasloužené slávě.
40 bodů pro porovnání s Galileou, což naznačuje, že moderní inkvizice je v práci váš
problém těžká a tak dále.
Mě se netýká, nesrovnávám se s Galileou
40 bodů pro tvrzení, že když je vaše teorie konečně oceněna, současná věda bude vidět za
falešnou skutečnost. (O dalších 30 bodů za fantastické představení o tom, že vědci, kteří

posmívali vaše teorie, budou muset odvolat.)
Ani tady se mě netýká, moje HDV není teorie, a ani jako vize-hypotéza nic netvrdí, a
posměch tu je evidentní, dlouhodobý od velké skupiny rádoby-vědců …, přesto : je mi
velkou záhadou proč není moje HDV zkoumána jakožto seriozní vize do kosmologie, která
není excesně v rozporu s kosmologickými představami soudobými, a myslím si, že je na poli
astrofyziky a kosmologie vyslovováno jinými odborníky ročně desítky horších vizí a nápadů
než je HDV a pozornost ony mají a zkoumány jsou. ( Domnívám se mírně, že důvodem je
jednak obrovská veřejná pomluva mé osoby : jsem prý blázen, a proto odborníci ( mladí i staří
) HDV nečtou-nestudují. Druhým důvodem je, že HDV není přeložena do angličtiny a tak jí
nemohou studovat v anglickém světě, kde by nebyla zatížena tou pomluvou autora ).
50 bodů za tvrzení, že máte revoluční teorii, ale neposkytujete žádné konkrétní testovatelné
předpovědi.
Týká se mě na 25%, ano, mám revoluční, nikoliv teorii, ale domněnku-vizi, která není
podepřena „novou“ matematikou, protože v podstatě HDV žádnou soudobou uznávanou teorii
v matematice nepopírá, naopak ji používá a… a ( Pro znakovou řeč stávajících interakcí ve
stávající znakové řeči zápisové používá HDV jen transformační převedení do jiné znakové
zápisové řeči, nikoliv revize stávajícího Standardního modelu ) a testovatelná není –prozatím
– podobně jako v tomto výjimečném oboru = kosmologie, není testovatelných 90% jiných
vizí a polo-teorií i jiných „hotových“ teorií ostatních vědců.
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…s bídou bych nasbíral 33 bodů….což nevím do jakého stupně zatracení mě to posune….
JN, 21.02.2019 pro darebáka BEFEL_Hackera

