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Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 12/09/2013 - 23:32

Šriber
Napsal uživatel Trituruss (neověřeno) dne Út, 12/17/2013 - 21:16.
Které tvrzení konkrétně?
Obecně jakékoli, konkrétně v tomto případě pak to, že kritikové ET jí nerozumí. Ale proč se
na to ptáš ? To tak rychle ztrácíš nit, nebo mě zase chceš jen nachytat na nepřesné citaci ?
Jestli jo, tak si to nech ..
1. Nemáš-li důvěru ke mně, mohl bys ji mít alespoň k Georgovi. On je evoluční biolog, takže
snad ví, co by ET vyvrátilo. Nebo máš jiný dojem?
2. Když ti mé tvrzení nestačí, tak si vyžádej důkaz a počkej si na něj. Ty to však považuješ
za důkaz svého tvrzení...
Hele neutíkej mi - ty neco tvrdils, ty bys to měl dokázat. Anebo bys to neměl tvrdit, pokud
to dokázat nejsi schopen. Ostatně s Georgem jsem tohle už řešil.
Napadlo tě někdy, že to může být pravda?
Ptáš se nadbytečně, protože v minulém komentáři jsem to sám připouštěl. Také to říká
hned následující tvrzení na než reaguješ. Ale to, že to někdy může být u někoho pravda,
ještě nedokazuje, že je to pravda vždy a u každého. Ano, existují zcela neinformovaní
nadšenci, kteří kritizují ET - nebo její různé specializované oblasti a jejich závěry a přitom o
ET nemají ani ponětí. Ale také existují velmi dobře informovaní, vzdělaní vědci, někdy i
bývalí evolucionisti, kteří o ET minimálně v rámci své specializace mají přehled a rozumí ji a
ti ji dle mého kritizují se znalostí a pochopením.
Foton mezi ně však nepatří, takže moje prohlášení je na místě...
Nemohu posoudit, neznám Fotonovo vzdělání. Ale to co říkáš je opět jen tvé subjektivní
tvrzení = ty nijak ničím nedokazuješ, že Foton mezi ně (ty poučené a oprávněné kritiky)
nepatří. Chápeš rozdíl mezi tvrzením a důkazy ? Ty to stále jen tvrdíš = nepopsal jsi
objektivní důvody, proč k nim Foton nepatří.
A i kdybys měl pravdu, pak by tvé prohlášení bylo namístě jen v případě Fotona a nic
obecného z toho nevyplývá.
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