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Gemini
Napsal uživatel George (neověřeno) dne Ne, 04/03/2011 - 18:00.
Ti lidé kteří ty schopnosti mají, je prostě nedokáží ovlivnit, prostě to tak je. Nefunguje to na
povel, protože mnohdy tyto schopnosti, vjemy či vize přicházejí neočekávaně a nedají se
předvídat, prostě jsou řízeny něčím jiným.
Troufam si tvrdit, ze s prihlednutim k poctu lidi s "paranormalnimi schopnostmi" (rozumej
tech co o sobe tvrdi, ze nejake maji) je pravdepodobnost toho, ze by se nenasla ani jedina
vyjimka hodne nizka:
"7. června 1989 nabídl James Randi v americké televizi 100.000 dolarů tomu spiritistovi či
astrologovi, který bude schopen prokázat pravost svých předpovědí. Astrolog, který se o to
pokusil, obdržel údaje o narození dvanácti osob a vypracoval jejich předpovědi. Poté vedl
pohovory s těmito 12 vybranými osobami, aniž by věděl, o koho se jedná, a měl jim přiřadit
odpovídající horoskop. Ani jeden se mu nepodařilo určit správně."
Az nekdo ziska cenu Randiho nadace - coz je mimochodem tusim uz cely milion USD - budu
ochoten se na toto tema pobavit.
Pro mě by bylo důležité jestli ten člověk někomu prokazatelně pomohl.
Z toho, ze nekdo nekomu prokazatelne pomuze, nelze automaticky ucinit zaver, ze onen
"nekdo" ma nejake paranormalni schopnosti - viz diskuse o placebu. Mam silny pocit, ze
zrovna pomahani komukoliv (napr. prave ve smyslu leceni) nemuze byt dost dobre tim
pripadem "nefunguje to na povel". Proc, to je snad jasne - musel bys pak jezdit treba
tricetkrat a trpelive cekat, az se schopnosti zase projevi. A osobne neznam jedineho
lecitele, ktery by se prave takto ("prijedte a uvidime zda budu/nebudu fungovat")
prezentoval - ty snad ano? A samozrejme nemusime zustat ciste jen u lecitelu. Prevazna
vetsina lidi, ktere jejich udajne "paranormalni schopnosti" zivi se prezentuje zpusobem ze
ktereho plyne, ze jsou schopni s temito schopnostmi pracovat systematicky a ovladat je. To
snad nepopres.

Štítky:
Aktuality, novinky [1]
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