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Převratné objevy ve vesmíru
Vložil/a Pavel Kábrt, Út, 08/02/2011 - 08:29

Ale človíčku,
Napsal uživatel Pavel Kábrt dne St, 08/03/2011 - 15:29.
jen si klidně polemizujte s obsahem zdejších článků, od toho ty články (také) jsou a od toho
je zde diskuze.
Ale dovolte i mně, abych polemizoval s Vaší a ostatní polemikou, a to i ironicky, když se mi
to přímo nabízí. Kritizoval jsem Vás a ostatní zdejší kritiky článků z toho, jak jste rychle a
prudce v obraze i s článkem, kterému, domnívám se, rozumí ze 100% jen odborníci. Na této
své kritice trvám a pozoruji tuto kuriozitu už od vzniku tohoto webu. Příklad: V článku
čteme:
„Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi
bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších
objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“
Takže Vy jste to už předem věděl dřív než vědci z liverpoolské univerzity?
a jinde:
„Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda“, konstatuje
tisková zpráva Arizonské univerzity (3)
Vy jste to, človíčku, už věděl dřív než vědci z Arizonské univerzity?
Ptám se špatně? Jsem zlý, že se takto ptám? Proč bych byl zlý? Proč bych se proviňoval
proti Bibli, že se takto ptám? Mne jen zcela pochopitelně zajímá, proč svoje vědomosti
nepřevedete do jazyka anglického a těm zpozdilým vědcům to nenapíšete. To snad je
logická otázka. Ovšem, jak jsem napsal, Vaše rychlé odsouzení článku a okamžité uvedení
věcí na "pravou míru" (často i proti evolučním názorům fundovaných odborníků) se netýká
jen Vás, ale mnoha zdejších kritiků.
V článku jsou tři body, a pokud se nemýlím, zpochybnil jste článek celý. Snad mohu i já
zpochybnit Vaše zpochybnění. S trochou ironie a legrácky. Děkuji.
Ale jak píše Eva, Vaše komentáře jsou místy perfektní a jsem za ně vděčný, bez ironie.
Zdraví Pavel Kábrt

Štítky:
Vesmír, astronomie [1]
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