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Co vám zkamenělina nikdy nepoví
Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 12/09/2013 - 23:32

Trituruss
Napsal uživatel Šriber dne St, 12/18/2013 - 10:46.
Obecně jakékoli, konkrétně v tomto případě pak to, že kritikové ET jí nerozumí
Jenže kritikové ET jí opravdu nerozumí. A to se pozná ne podle toho, že ji kritizují, ale podle
toho, co o ní tvrdí. To si někam zapiš...
Hele neutíkej mi - ty neco tvrdils, ty bys to měl dokázat. Anebo bys to neměl tvrdit, pokud
to dokázat nejsi schopen
Jistě, protože ty dokazuješ každé tvrzení, které učiníš. Fajn. Jak si představuješ třeba takový
důkaz, že to, co Foton tvrdí, je nesmysl a tím pádem ET nerozumí?
Ostatně s Georgem jsem tohle už řešil
Falzifikaci ET?
Ale to, že to někdy může být u někoho pravda, ještě nedokazuje, že je to pravda vždy a u
každého
Netvrdil jsem, že ano. Taky jsem ti několikrát sdělil, že žádná zákonitost, která by kritikům
ET znemožňovala ji pochopit, neexistuje. Dosud však, pokud je mi známo, nebyl
zaznamenán případ, kdy by člověk, který by ET rozuměl, ET odmítal. Naopak každý svými
tvrzeními své špatné pochopení prokázal...
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
To, že jsou to bývalí evolucionisti je úplně jedno, evolucionista může být i zedník. Co se
vědců týče, tak ti vzdělaní sice jsou, ovšem v jiném oboru. Můžou ET rozumět celkem
dobře, přesto se zatím vždy ukázalo, že měli nějakou významnou mezeru...
Ale to co říkáš je opět jen tvé subjektivní tvrzení = ty nijak ničím nedokazuješ, že Foton
mezi ně (ty poučené a oprávněné kritiky) nepatří
Pokud někdo napíše takový nesmysl, jak Foton napsal, tak evidentně není poučený a
oprávněný kritik...
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Chápeš rozdíl mezi tvrzením a důkazy ?
Ano, velmi dobře...
Ty to stále jen tvrdíš = nepopsal jsi objektivní důvody, proč k nim Foton nepatří
Foton napsal, že to, co by ET vyvrátilo, by ji spíš potvrzovalo. To je fakt, který si můžeš
ověřit porovnáním s postuláty ET (vývoj probíhá postupně prostřednictvím přirozeného
výběru, který vybírá z mutací). Samozřejmě je taky možné, že k nim Foton patří, ale lže...
A i kdybys měl pravdu, pak by tvé prohlášení bylo namístě jen v případě Fotona a nic
obecného z toho nevyplývá.
Moje prohlášení se taky týká Fotona a nic obecného z toho nevyvozuji. Přestaň plašit...
"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.
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