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Zelená energie – fotosyntéza
Vložil/a Pavel Kábrt, Ne, 06/02/2013 - 22:06

Hrabě
Napsal uživatel Šriber dne Čt, 06/06/2013 - 17:35.
Ne.
Jak to, že ne ? Na čem je tedy založen ?
To není totéž.
V čem je to jiné ?
Nikde! Neb to nejsou praví bohové.
Určuješ pravost bohů dle přetrvání jejich následovníků ?
Tvůj a tvé sestry alibismus ti jen slouží k tomu, abys nemusel pohlédnout pravdě do očí.
Jaký alibismus ? Alibismus je snaha zbavit se odpovědnosti. Jaké odpovědnosti se snažíme
zbavit ? Co se pravdy týče, tak nemám žádný problém jí "pohlédnout do očí", jelikož je mi
celkem jedno, jaká je...
Že realitu více bohů v lidských kulturách, je možno vykládat i jinak a to především k
podpoře myšlenky, že biblický Bůh je ten pravý.
Jistě, věci se dají vykládat prakticky jakkoliv, jde o to, který výklad je pravděpodobnější a
vyloučit ty, které jsou naprosto pitomé...
Toho se však bojíš a tak si vybíráš interpretaci pokryteckou a alibistickou, aby ses tak
nemusel potýkat s pravdou, kterou si nepřeješ. !
1. Zjisti si, co znamenají adjektiva "pokrytecký" a "alibistický". Možná pak přijdeš na to, že
jejich spojení s interpretací není úplně ono...
2. Já se nebojím. Strach cítím jen v případě momentálního ohrožení...
3. Neexistuje žádná pravda, kterou bych si přál, ani taková, kterou bych si nepřál. Mně je
úplně jedno, jestli je tvůj bůh ten pravý nebo nás vypěstovali mimozemšťani pro svoje
pobavení či zda jsme součástí něčího snu. Pro tebe to možná bude těžké pochopit, ale já
nemám na žádné z možností ohledně naší existence osobní zájem, nezhroutí se mi život,
když zjistím, že se mýlím, protože ho nezakládám na žádném světonázoru. Jediné, na čem
mi záleží je pomoci sestře s výchovou jejího dítěte a v mezičase si užívat, dokud (pokud
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možno trvale) nezemřu...
"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.
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