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Hraběti
Napsal uživatel Telesto dne Pá, 05/30/2014 - 15:19.
ale když chci vidět to, co by podle vaší vlastní ideologie mělo vznikat jak na běžícím pásu,
každý den, tak to je najednou strašný problém....
A právě v tomto tkví vaše lež. Nikdo netvrdí, že je ze Země možné sledovat zrod hvězd jako
na běžícím pásu. To jen vy to tvrdíte, že to tvrdíme. Je to ovšem lež. Jak jsem vám názorně
ukázal, tak pozorování zrodu hvězd je krajně nepravděpodobné.
Lžete, že je v našich silách pozorovat denně miliardy nových hvězd. Nic takového
pochopitelně není pravda, když i ty nejmodernější dalekohledy, které máme nedokáží
zobrazit všechny hvězdy i naší Galaxie. Natož potom vzdálených galaxií.
Tudíž je to jasné. Kecy o vznikání nových hvězd jsou sprosté lži! Nemáte to o o co opřít, neb
nejste schopni pozorovat jednotlivé hvězdy.
Vznik hvězd je podpořen předpovědmi z matematicko fyzikálních modelů a potvrzení těchto
předpovědí na základě pozorování např. právě akrečních disků nebo složení hvězd.
Prázdné fleky na mapě netřeba katalogizovat. Stačí, že tam žádná hvězda nebyla. Nu a až
tam bude, tak máte vzniklou hvězdu.
Vidím, že vaše logické myšlení pokulhává po všech stránkách. A jakpak byste asi chtěl
poznat, že ta hvězda tam nebyla, když byste nikde neměl poznamená, že před tím to bylo
prázdné místo.
Řekněme, že zaměříte dalekohled na nějaké místo a najdete hvězdu, která není doposud v
žádném katalogu. Zapíšete ji. A jakpak prosím zjistíte, že ta hvězda tam byla i před deseti
lety?
Toto by mělo fungovat. Nefunguje, protože žádné hvězdy nevznikají a tak se jen
vymlouváte.
Pozorování vzniku hvězd je krajně nepravděpodobné, protože jich vzniká v dosahu našich
dalekohledů velmi málo. V nejlepším případě desítky za rok. V obrovském množství miliard
hvězd je to jako hledat jehlu v kupce sena. Zvláště, když je zkatalogizováno naprosto
zanedbatelné množství hvězd.
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Jenže to byste pochopil, pokud byste měl alespoň primitivní logické uvažování a alespoň
základní informace o astronomických pozorování, které vám zcela chybí. Nepočítám tedy,
že to vůbec budete schopen pochopit. A jsem přesvědčen o tom, že budete dále lhát jako
když tiskne...
„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich
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