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Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 05/31/2013 - 16:24

Hrabě
Napsal uživatel Drsoňman (neověřeno) dne Po, 06/03/2013 - 15:05.
Ano chápu, jen nevím proč to píšete.
No, třeba proto, že Thomas ve svém článku píše, cituji:
If this mosasaur was deposited "80 million years" ago,1 why did its soft tissue
remnants remain soft? The obvious implication of a more recent deposition went
unreported.
Ale my víme, že žádná tkáň v měkkém stavu se nenašla. Jen krystalizované zbytky toho, co
původně bylo měkkou tkání.
No pokud máte takový dojem vy, tak to bude váš problém. Já takový dojem nemám. Jde jen
o to, že subjektivní dojmy vaše, či ani kdejakého fyzika, neopravňují ani vás, ani fyzika k
označování něčeho za lež či lháře. Na to je zkrátka nabytí svého subjektivního dojmu málo.
Buď je Thomas natolik hloupý, že mu nedošlo, že se nic měkkého nenašlo, nebo se prostě
záměrně snaží vyvolat dojem, že se měkké tkáně našly v měkkém stavu. Co jiného bych si
podle vás o následující Thomasově větě myslet: If this mosasaur was deposited "80 million
years" ago,1 why did its soft tissue remnants remain soft?
Kde p. Thomas píše v článku něco o řízcích, pánvi a vůbec kulinářském umění....? Naveďte
mě, pro tentokrát zase vy. Ať hledám, jak hledám, nic podobného jsem z uvedeného článku
nevyčetl.
Nepíše. Taky jsem nepsal, že to tam píše, nýbrž jsem psal, že snaží navodit dojem. A dojem,
který se Thomas snaží navodit, je, že se našly měkké zbytky měkkých tkání, čili něco tak
měkkého jako třeba řízek.
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