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80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti
Vložil/a Pavel Kábrt, Ne, 01/01/2012 - 10:33

Foton
Napsal uživatel Šriber dne So, 01/14/2012 - 21:18.
Zostaneš totiž nemocný, a po smrti skončíš v pekle.
Nemocný zůstanu stejně a po smrti skončím v zemi...
Ateistovi je dodržovanie pravidiel cudzie, a preto nemá problém porušiť prakticky čokoľvek.
Tohle je jeden z důvodů, proč tě mám za magora a fanatika...
1. Pro ateisty dodržování pravidel není cizí - to je mylný předpoklad a závěr je mylný
rovněž...
2. Mám problém s křesťanskými pravidly, ne s pravidly obecně...
Nevieš.
Ty mi do hlavy nevidíš, frajírku. Vím moc dobře, proč tě nesnáším a chtěl bych tě fyzicky
konfrontovat. Například právě kvůli tvé bezbřehé aroganci, kdy si dovoluješ dokonce říkat
mi, co si myslím...
To je pravda - a?
A tohle:
-Ak je v tvojom živote niečo dôležitejšie než Ježiš, nepatríš mu!
Znovuzrodenie, Kristus na prvom mieste tvojho života, radostná istota večného života...
- to sú pravdy na ktorých stojí všetko!!!!
+ to pod tím, zvláště ta krásná "recenze" pekla...
Nečetl.

Víš co Fotone ? Mohl bys mi říct, co mám na sobě, jakou mám barvu vlasů a očí, kde bydlím,
kde jsem se narodil, kde jsem byl včera v noci ? Neměl by to pro tebe být problém,
vzhledem k tomu, že víš co si myslím a co dělám lépe, než já...
A tentokrát ešte ani toto:
Četl jsem to nejen teď, ale už několikrát dříve. A co jako ?
Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú
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vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské,
prírodné alebo polyteistické náboženstvá. - to je definice, kterou uznávám já. Ty evidentně
uznáváš tu širší. Přistoupil jsem na to. Co máš pořád za problém ?
Nevidieť to.
Když máš klapky na očích, tak to nevidíš. A jelikož jsi ještě navíc blbý, tak ani to, co
náhodou zahlédneš skrze škvíry, nepochopíš...
Tvoje definície sú nepodstatné. (...ateista si vždy definuje podľa toho, čo mu práve
vyhovuje...)
Moje definice ?
Tu definici jsem nevymyslel já, ale přijal jsem jí. A jen tak mimochodem je uvedena i v tom
článku, který mi pořád posíláš. Ty se umíš tak krásně setřít...
Ja reagujem na Sribera presne tak, ako je napísaný v príspevkoch.
A co, že jsi v tom jediný ? Ach, já zapomněl - tvoje superschopnost...
Je tu reč o tebe, ktorý si prišiel na opozičnú stránku. (ja som tu doma)
Na internetu si můžeš "já jsem tu doma" strčit někam...
1. Máme svobodu slova.
2. Kreacionisté útočí na oponenty zcela běžně - pouze vyrovnávám skóre.
3. Neplatí, že kreacionisté si můžou dělat na svých stránkách co chtějí a evolucionisté
nikoliv. Stejná pravidla platí všude a pro všechny.
Tak choď na tie iné weby, a tu nestraš.
Ty mi nemáš co poroučet...
1. Dokáž.
Nebudu ti nic dokazovat. Nepotřebuji, abys mi věřil, klidně si mysli, že jsem lhář, mě je
úplně jedno, co si nějaký Foton myslí...
Dokazujeme tu skutočnosť, že ty si sa prvý vyjadril vulgárne. Tak nezahováraj. -Bol si to
prvý ty. Bodka.
Takže předtím, než jsem se tu objevil se tu vulgarita vůbec nevyskytovala ? Ale jdi ty...
V podstate ano.
"Být za něco" a "být něčím" je dost podstatný rozdíl, takže žádně "v podstatě ano". Prostě
ne. Tečka...
napriek tomu, že ti nič podobného predtým nepovedal
A proč by to někdo musel říkat přímo mě ? Když vidíš zloděje, jak někomu ukradl
peněženku, necháš to tak, protože ji neukradl tobě ? Ale, ale Fotone - to není moc
křesťanské...
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Hentie dôkazy stačili.
Ehm...
1. Tvrzení, že pro kreacionisty je všechno, co se jim nevyhovuje "evoluční" (což je do jisté
míry pravda).
2. Otázka, jestli je PK duševně zdráv.
3. Vyjádření, že někdo bude za blba, pokud nebude sdílet názor většiny (což je přeci
pravda).
Doufám, že to neviděli děti - mohlo by je to zkazit...
-Si nevychovaný vulgárny ateista!
Tvrdí arogantní vypatlaný fanatik...
Vyplýva to z podstaty ateizmu (popieranie Božej autority).
Jo tak, žádný Bůh = žádná morálka...
Ty jsi tak strašně zaslepený magor...
Ďalej je to podložené praktickou skúsenosťou.
Neznáš ateisty, kteří by se chovali morálně ?
S praktickej skúsenosti s nimi.
Tomu se při tvé zaslepenosti vůbec nedivím...
Ve skutečnosti má většina ateistů velice podobné morální zásady jako křesťané...
V ľudskom meradle, že ateizmus vyhráva.
Přírodní výběr neznamená silnější vítězí. Pokud ateismus vyhrává, tak to znamená, že je
nejpřizpůsobivější...
Nie. Jeho skutky by sa totiž už nachádzali mimo definície kresťana.
Netvrdím, že by to byl dobrý křesťan...
Na to ateista kašle.
Ne, nekašle. Takto to funguje už tisíce let a rozhodně nejen mezi ateisty...
Otrávený nepotrebuje druhému "natáhnout".
Netvrdím, že to potřebuji, ovšem udělal bych to docela rád. Stejně jako rád zabiju mouchu,
která mě otravuje...
Sám nevieš, čo to je.
Ale vím. Jsou to zejména tvé řeči o ateistech a pekle...
S puberty som už vyjástol.
Tvůj arogantní výstup a počet smajlíku sice napovídá něco jiného, ale věřím ti...
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Moje tvrdenie bolo, že Darwinova mytológia mu nahnala vietor do mlyna.
To neznamená, že je kvůli tomu špatný...
"Galton a Darwin verili, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi
hľadajúcimi potenciálneho partnera."
To se stejně přirozeně děje, tak nevidím, co se na tom vidíš problematického...
Kto napríkad?
Tomás de Torquemada...
Je tvoj výrok iba obrazný?
Ano.
Načo potom cituješ výrok chudáka Hassana?
Protože v něm vidím velkou moudrost...
Ak ťa pokúša, tak ano.
Děláš si vulgarita?
Když se mi tedy bude líbit krásná žena, mám si vážně vypíchnout oči ?
S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš. (tvoje príspevky svedčia opak)
Nemám cigaretu v ústech...
Otázka je, či to chápeš ty.
Ano. Rozhodně to není žádný chcípáček, zrůda nebo napůl to-napůl ono...
Logikou som ho totiž ja (rovnako ako už teba) odrovnal.
Ty mě odrovnáváš něčím úplně jiným, než logikou...
Slepec nepochopí preto, že sa to nedá vysvetliť, a nie preto, že to nechce pochopiť.
Slepec není schopen to pochopit, ty nejsi schopen pochopit. To jestli se to teoreticky dá
nebo nedá je nepodstatné...
Nič nevysvetľovať, a nakoniec tvrdiť, že sa ti nepodarilo nič mi vysvetliť, je trošku smiešne nemyslíš?
K čemu vysvětlovat, když ty to nebudeš brát jako vysvětlení a ani to nepochopíš ?
To, že som fanatik, tvrdíš len preto, lebo moje argumenty nepodporujú tvoj svetonázor.
Já to vůbec netvrdím proto, natož jenom proto...
Fanatik jsi, protože se díváš na svět jednostraně a odsuzuješ všechno, co odporuje tvému
světonázoru.
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Můj pohled na svět nepodporuje spousta věcí a neodsuzuji je kvůli tomu...
Keby som rovnakým štýlom na kreacionizme podporoval evolučnú teóriu a ateizmus, nebol
by som už fanatik - však?
Ale byl...
Každy to môže z mojich textov vidieť, že nezapoměl.
Může, ale musí být stejně zblblý jako ty...
"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Štítky:
Celosvětová potopa [1]

URL zdroje (přijato 01/10/2023 - 01:52):
http://old.kreacionismus.cz/node/761#comment-40587
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/celosvetova-potopa

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 5 z 5

