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Stanovena horní mez stáří DNA
Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 12/03/2012 - 20:27

DEATH333
Napsal uživatel George (neověřeno) dne Pá, 12/14/2012 - 18:53.
Presouvam reakce sem, tady uz se zjevne nikdo jiny nebavi.
A skutečně to tak bylo? A opravdu Smrt - "napřed"? A jste si jist?
Ano, skutecne to tak bylo. Tim "napred" myslim ovsem nez on napsal onu reakci "face to
face":
A pokud tedy to, co jste sám napsal - ta negativa "SPJATÁ s ateismem" - znamenají to, že
jste negativa SEPJAL se všemi, kdo jsou ateisty, tak to je "podsouvání názorů"?
Vy jste tedy opravdu hlupák.
Jelikoz Ondra tim co napsal reagoval prave na tuto Tvoji vetu, tak logicky jsi ji musela
napred napsat, jinak by to asi dost dobre neslo, vsak?
A Vaše fotografická pamět opět dostává na frak, neboť přeci bylo jasně vysvětleno, že u
Smrti je výraz "face to face" - použitý v této souvislosti něco jako u Vás "pojď si to vyřídit
ven" - když všichni vědí, že to "vyřídit" rozhodně neznamená "vyřídit"
Divas se na kontext? Ja Ti prece vysvetlil, jak presne to bylo mysleno. Kdyby se Ondra byval
neuchylil k anglictine, melo by to byt formulovano napr. jako "predpokladam, ze do oci
byste mi to nerekla". Coz je proste konstatovani toho, ze pri osobnim kontaktu bys nekomu
neco spis nerekla nez rekla, protoze by Ti to napriklad strach (ale to nemusi byt jediny
duvod) nedovolil.
A proč by to jako Smrt dělala? Vždyť základní podmínkou přeci je, aby se oponent k
nějakému tomu "face to face" se Smrtí vůbec dostal.
Tak pak jsou ovsem nektere Tve reakce pochopitelne jeste mene...
Vy prostě nejste ten, koho Smrt hledá (a bylo Vám to několikráte snad dost jasně napsáno)
a tak není, co řešit.
Hmmm... ze by vymluva? Nemluve o tom, ze nejde o nic, co by se nedalo lehce zmenit.
Ovsem protoze duvody, proc prave ja nejsem ten, koho by Smrt chtela pripadne najit, jsou
podle me ponekud jine, necekam, ze by to zabralo.
Nicmene - netreba diskutovat o necem, co se da lehce vyzkouset. George muze teoreticky
byt kymkoliv, kym potrebujes. Nabozenskym fanatikem se sice nestane, ale muze pro Tebe
klidne nejake "obstarat". To vubec neni problem, nebot v manipulaci s ostatnimi lidmi vzdy
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vynikal a presvedcit vybrane osoby k pachani toho, co povazujes za "ZLO", nemusi byt zase
az tak extremni problem. A existuji i jine, jeste zajimavejsi zpusoby.
Nemela bys (nejen ve svem vlastnim zajmu) zapominat na to, ze nektere emoce mi uplne
chybi a spousta veci je mi tim padem lhostejnych stejne tak, jako onem nabozenskym
fanatikum (napr. prijde-li "k urazu" nekdo, kdo s tim nema nic spolecneho).
To, že Vy si tu občas dupete jako chlapeček v hračkárně, protože Vám Smrt nechce dát to,
co chcete - je Smrti poměrně fuk - neboť v intencích - "poměříme si kdo je větší kabrňák" prostě neuvažuje. Takové nesmysly jsou hluboko pod rozlišovacími schopnostmi Smrti.
Vskutku, ale nektere Tve prispevky ukazuji na neco trochu jineho.
Ale co na tom vlastne zalezi.
Je jasné, že to Vaše ego asi nechápe, protože jste přesvědčen, že prostě musíte být
nejlepší, nejchytřejší a určitě i nejkrásnější a domníváte se, že tak asi musí uvažovat i jiní
lidé, ale - a s tím se prostě jen budete muset smířit - někteří lidé tak prostě neuvažují.
Ale kdepak.
Moje skutecna a predevsim ta zdaleka nejsilnejsi motivace je uplne jina.
George uz dlouhou dobu zamerne vyhledava lidi jako Smrt, protoze pouze lidi jako Smrt
(prave takovi a zadni jini) jsou teoreticky schopni poskytnout mu tu jedinou posledni vec, po
ktere jeste touzi. To ovsem plati pouze za predpokladu, ze Smrt je "skutecna" a jen tak si tu
nevymysli, tak jako rada jinych, kteri se prezentovali podobnym zpusobem, ale to bylo
soucasne asi tak vsechno, na co se kdy zmohli.
Nemyslim si vsak, ze Smrt by toto pochopila.. i kdyz na tom, ze jsem opravdu i egoista
(stejne jako Ty
) to pochopitelne nic nemeni.
No, když to tu tedy psali, tak to asi musí být "pravda". Jenže - ať už to Smrt čte jak chce tak pořád nemůže rozlišit, kde že je v tom textu nějaký náznak egoismu Smrti a jak jste z
toho textu tedy k tak pomýlenému závěru vůbec mohl dojít.
Samotny ten prispevek byl egoisticky.
Jinak jsi za vetsiho egoistu nez je George byla oznacena i kvuli svemu prispevku z
12/12/2012 - 17:49 (nikoliv mnou).
Smrt s tím zcela jistě neměla žádný problém, ale z jaké části jakékoli odpovědi Smrti, jste
vydedukoval, že by to Smrt udělat chtěla, když Vám přitom asi tak "xxkrát" napsala, že to
nikdy neudělá, protože Vy prostě nejste vhodný objekt?
Georgovi je jasne, ze momentalne neni "vhodny objekt". Kdyby "vhodny objekt" byl, Smrt
uz by sem s nejvetsi pravdepodobnosti nemohla prispivat (coz by ji jiste nevadilo) ani
pokracovat ve sve chvalihodne praci (coz by ji nepochybne vadilo o dost vic).
George to jen s prihlednutim k okolnostem (viz vyse) porad povazuje za mnohem mensi
problem, nez Smrt.
George se nicmene omlouva za to, ze nepouziva vyrazy typu "Dablova devka" a barvite Ti
nelici, co vsechno by Ti chtel postupne urezat, probodnout ci opalit autogenem, jak jinak
pro vetsi slavu sveho Boha (coz by nepochybne na Smrt zabralo o dost vic). Nemam
podobne veci ve zvyku, nebot jsem toho nazoru, ze podobnym zpusobem se takrka vzdy
vyjadruji prave ti "virtualni bojovnici", kteri by pri prvnim setkani se Smrti stahli ocas a
hodne rychle se vratili zpatky do sve pouste... je-li ovsem opravdu Smrt tim, za koho se tu
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vydava (jak uz jsem uvedl vyse).
Uznavam, ze podobne barvite liceni muze byt pro Smrt mnohem zajimavejsi nez to co pisu
ja, zvlast pokud do toho dotycni vkladaji i nejake ty sexualni prvky.
George by se zcela spokojil s necim mnohem mene drastickym, co vsak je - na rozdil od
techto individui - schopen realizovat, pokud by mel stejnou prilezitost jako oni.
Pokud by sis ale opet zacala vybirat ten e-mail, mohl bych specialne pro Tebe nejake
takove fantazie stvorit, abych Ti nepripadal tak nudny.

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]

URL zdroje (přijato 01/09/2023 - 00:18):
http://old.kreacionismus.cz/node/1025#comment-64597
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/stari-zeme-vesmiru
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