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Šriber
Napsal uživatel Trituruss (neověřeno) dne Út, 12/17/2013 - 12:34.
Tak jsi to myslel?
Ne, úplně přesně takto jsem to nemyslel, i když v něčem podobně.
Myslel jsem to tak, že tvé tvrzení nenahrazuje důkazy a proto není dostatečné v důkazním
smyslu.
Ale nemyslel jsem tím, že bys to neměl říkat - to je tvá věc, říkej si komu co chceš, ale
pamatuj, že říkat a dokázat jsou dvě rozdílné věci.
Ty také neuznáváš některá má tvrzení a nestačí ti, že jsem to řekl já. Proč bych já měl
uznávat ta tvá a proč by mi to mělo stačit ?
Navíc tohle tvrzení o nepochopení ET se používá natolik nadbytečně, že se z něj stává
nadužívaná fráze s vysokou mírou inflace důkazu.
jelikož to, že prokázal své nepochopení ET, je jen mé tvrzení?
Zobecňuješ to co je hodně individuální = ano, existují lidé, kteří kritizují ET a skutečně o ní
moc neví a kritizují ji jen z principu své víry a ne na úrovni vědeckých důkazů. Pak ale
existují lidé, vzdělaní, kteří problematiku ET studují a ví o ní velmi mnoho a ti dle mého
kritizují ET velmi seriozně a oprávněně.
Ale zase kritika ET je velmi obecný pojem zahrnující mnoho témat a oblastí. Takže většinou
kritik nutně nemusí kritizovat celou ET nebo cokoli v ní, ale jen určitá tvrzení v rámci
určitých specializací ET. Hovořit o tom v obecném smyslu je velmi nepřesné a vytváří to
zbytečně dojem předsudků či zabedněnosti na straně oponentů, ale ti často nemají důvod
bojovat proti všem a všemu.
Takže přesné by bylo řešit konkrétní námitky v případě konkrétního kritika. Takto obecně
může dojít k mylným dojmům a k nedorozumění a riziku, že si kritiku ET někdo vyloží mylně
a po svém a že do ní bude vkládat jiné motivy a předpoklady a pak to překroutí ku své
potřebě kritiky kritiků ET či k manipulaci, podsouvání atd..

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]
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