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Váza ano – kytky ne?
Vložil/a Pavel Kábrt, Út, 01/11/2011 - 16:16

Ondrovi
Napsal uživatel Censurion (neověřeno) dne Čt, 01/13/2011 - 16:35.
Ondro, chytáš se slovíček v jedné větě, já nechápu proč, tys mě snad nepochopil?....pokud
ne, tak si asi neumí dávat věci moc dobře do souvislostí...ehm ehm:)
To, že si Kábrt neumí dávat věci do souvislostí, to je fakt, který si ani troufat říkat nemusim.
Ono to jde vidět na mnoha komentářích, nechtěj, abych ti je tady vypisoval. Najdi si
například diskuzi ohledně měkkých tkání. Tam je to tak očividné, až to bolí. Nevím, čím
bych to podle tebe měl doložit... Vy vždycky chcete doložit něco něčím, co prostě nemůžu
mít. Viz. vaše přechodné články.
Když nesouhlasíš s tím, že mají zdejší kreacionisté v průměru nižší IQ, pak musíš souhlasit
buď s tím, že ho mají vyšší než evolucionsté (ateisté...nevim, jak to pro tebe mam napsat),
nebo stejně velké...co z toho? Až si jedno vybereš, tak ti taky k tomu řeknu "Troufáš si
tvrdit? Uplně neoprávněně!!! No to je neuvěřitelné..".okej?
Nebo ty to snad v tu chvíli
budeš mít oprávněné?
A k tomu třetímu bodu ...že mé doměnky nesouvisejí se skutečností? Tak mi zde ukaž
jednoho kreacionistu, který mi podle vlastních slov jednoduše popíše evoluci... Já mam totiž
takové tušení, že prostě kreacionisté evoluci absolutně nechápou, stejně jako jakýkoliv jiný
složitejší mechanizmus. Jinak není možné si vysvětlit některé články tady...
Přijde mi, že vidíte jenom černou a bílou a spektrum barev vůbec ne. To věčné dělení na
dobro - zlo atd.... Prostě si svět zjednodušujete na minimum...
Neříkám, že mám víc znalostí...to vůbec ne! Ty jsou důležitejší než IQ a třeba takový
Nosotonda zvládá filosofii určite lépe než já. Ale přeci člověk tam, kde neví, je schopný si
zjistit nějaké věci a dát si je do souvislostí, což podle mne nejde u většiny kreacionistů
vidět.
Jop...sou to všechno mé doměnky, přiznávám. Vůbec bych je nevytahoval, nebýt toho, co
napsal jeho svátost Kábrt. Ale sám pro sebe je pokládám když ne za pravdivé, tak za velmi
pravděpodobné.
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