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

Pavel Kabrt - volba?!
Napsal uživatel 963214785 (neověřeno) dne Út, 01/11/2011 - 18:35.
Kdybyste se pozorně díval, je tam webový odkaz.
Taky že jsem se pozorně podíval a našel. Jenom řikam, že kdyby jste to uvedl alespoň
jednou větou byla by podstatně menší šance, že by to někdo přehlédl a teď bychom se o
tom vůbec nebavili.
A kdybyste víc přemýšlel, tak ..
Mohu si vybrat možná tak co budu porovnávat dřív, ale težko si mohu něco vybrat a ostatní
zapomenout.
A kdybyste si lépe prohlédnul třeba tu květinu a uvážil více než jednu hypotézu, zjistil
byste, že přes podobnosti s inteligentním výtvorem je tam mnoho struktur, které hypotézu
designéra vylučují (rudimenty) a potom byste si už nemohl vybrat.
Pravda není otázkou výběru. Nebo si snad myslíte, že když takový Sherlock Holmes si
prostě na začátku případu vybere, kdo se mu nejvíce nelibí a jemu to potom přišije? Přece
to tak není. Musí existovat lepší způsob a hlavně musí existovat někdo, kdo tu vraždu
skutečně provedl. Je třeba uvážit všechny možnosti a z mnoha vybrat pouze tu, která
nejlépe vysvětluje všechny skutečnosti.
Ale Vaše tvrzení o výjimkách není důkazem proti mé volbě!!
Ja jenom říkám, že i když živé věci vypadají jako nevrhnuté nějakou inteligencí tak to nic
neříká o tom jestli skutečně jsou! Vyvracím použitou logiku ne fakta, natož pak něčí víru.
Takže opravdu to není "důkaz proti vaší volbě". Kde jste na toto spojení vůbec přišel? Vždyť
nedává vůbec žádný smysl.
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