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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 So, 12/15/2012 - 17:53.
A opět se projevila chyba ve Vaší fotografické paměti, neboť takto to Smrt nepsala. Ti lidé
totiž nebyli (až na jeden či dva náhodné komentáře) přispěvateli a se Smrtí na tomto webu
nikdy nekomunikovali. Ti lidé se projevovali jinak.
Nechapu co je na me formulaci spatneho. Napsal jsem, ze slo o lidi, kteri sem prispivali, byt
velmi malo. Ty jsi to sama potvrdila, kdyz jsi uvedla, ze alespon nejake komentare sem
obcas vlozili.
Dale jsem vubec netvrdil, ze se Smrti komunikovali onim "originalnim zpusobem" primo
tady. Nevim, kde to ctes. Jestli ve vete "..pricemz jsi to zduvodnila mj. tim, ze jeden z nich
byl velmi originalni v tom co Ti psal", tak to si tam pridavas uz sama.
Pochopitelne si pamatuju, ze podle toho co jsi psala Ti posilali e-maily - nebo takto jsem to
alespon puvodne pochopil (na dopisy si uz opravdu nevzpominam, ze bys o nich tekrat
mluvila) proto take uz v predchozim prispevku jsem uvedl "pokud by sis ale opet zacala
vybirat ten e-mail, mohl bych specialne pro Tebe nejake takove fantazie stvorit, abych Ti
nepripadal tak nudny".
Na druhe strane jsem ale ten Tvuj prapuvodni prispevek skutecne pochopil tak, ze jsi je
"poznala" az tady na Kreacionismu. Ten kontext na to totiz proste ukazoval:
A ohledně toho diskutování tady - už kdysi dávno jsem Vám psala, že zde je to opravdu o
ničem - sekta v sektě, co se snaží jiné sektáře přesvědčit o své "pravdě" - tady žádného
"boha" nenajdete. Já kdybych tu nebyla pracovně, tak bych si těch pár náboženských exotů
klidně odpustila - jsou totiž daleko horší obludy, co si pozornost Smrti zaslouží více.
I když nezastírám, že možnost seznámit se s některými názory lidí jako je Telesto, George,
Stoura a spol. (ty co jsem nejmenovala - sorry) bylo pro Smrt velmi inspirující.
Ale zdá se, že mám kliku - těm pár pošetilým hlupcům, co se, se Smrtí chtěli fakt moc
setkat, jsem to už umožnila (dost se jim to nelíbilo - slibovali si od toho rozhodně něco
jiného a tak jen svého "boha" proklínali, že je nevaroval), takže už si to tu převzala Ryba
(taková milá a hodná věřící osůbka) a Smrt teď loví jinde.
Tento text tedy i nadale vyhodnocuji tak, ze na tech par posetilych hlupcu jsi narazila az
tady a protoze uz jsi jim setkani umoznila, lovis jinde nez tu. Proste to beru tak, ze byli
odsud. Pokud je problem v tomto (spatne jsem to pochopil), tak OK.
Zbytek uz je ale jen obycejne rypani a domysleni si veci, ktere v mem textu vubec nejsou.
George už se z toho probuďte - o slova přeci Smrti nejde.
Uvedla jsi tenkrat, ze to jak byl jeden z nich originalni Te (mj.) vedlo k tomu, ze mu tedy v
jeho prani vyhovis? Nijak to v tomto svem prispevku nepopiras (pouze upozornujes na to, ze
to nepsal sem, coz ja ovsem vim), takze predpokladam, ze si to pamatuju dobre.
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Opravdu si myslíte, že se někomu takovému bude Smrt na něco vymlouvat? Proč?
Takových jako Vy - zajímavých diskutujících - kteří by se rádi se Smrtí sešli a pokecali - je
tolik, že kdyby měla Smrt s každým absolvovat nějaké to setkání, tak by nedělala nic
jiného.
Opravdu si myslis, ze jde jen o nejaky pokec?
Rozsah potřebného je zcela mimo Vaší osobnost.
Jestli nebude problem v tom, ze o me osobnosti vubec nic nevis.

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]
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