95 tezí proti evoluci
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

95 tezí proti evoluci
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Eva, já se s tebou nechci bavit :)
Napsal uživatel Patrik (neověřeno) dne So, 07/19/2014 - 22:41.
Patriku, možná Tobě schází ženská, projektuješ do mě svoje myšlenky, což?
Místo nějaké přímější odpovědi na mou otázku mířenou na tebe jsi jí raději přesměrovala na
mě. To samozřejmě nedokazuje že bych uhodil hřebíček na hlavičku, ale trochu se to přeci
jenom nabízí. Mohla jsi odpovědět suverénně, s přehledem jinými způsoby, ale takovou to
reakcí mě spíše utvrzuješ v tom, co mě o tobě napadlo. Ale víš co nech to bejt, já stejně
nečekám jak moc úpřímně a pravdivě by ses k tomu vyjádřila kdybych měl s tím co jsem o
tobě naznačil pravdu. Za sebe ti řeknu asi toto, kdyby mi scházela žena v mém životě, mám
jich kolem sebe dost a to pro mě i dostatatečně sympatických na to, abych nějakou měl,
kdybych chtěl, kdyby mi žena opravdu tak moc scházela, já si ale zvolil život bez ženy,
manželky. Jsem opravdu spokojený svobodný muž, ale pozor jsme přece špinavý a mizerný
pokrytec, a tohle co ti píšu přece vůbec nemusí být pravda. Třeba je to ve skutečnosti tak,
že mi žena schází ale záměrně to píšu způsobem aby to vyznělo že mi neschází, a že jsem
dokonce bez ženy docela spokojen, a teď projektuji svoje myšlenky do tebe.
Nejde o moje představy, ale o Tvoje pokrytectví, ke kterému se ostatně hlásíš.
Já své pokrytectví přiznávám no co už, a víš co, možná je mi takto i lépe, ale nezapomeň na
to, že jako pokrytce vidím všechny, včetně tebe. Ty se sice k pokrytectví hlásit nemusíš, ale
to vůbec není nutné k tomu abys byla pokrytcem.
Ptala jsem se, jestli věříš ve stvoření hotových forem/druhů.
A já jsem svým způsobem odpověděl, no co naděláš, jsem už halt takový, odpovídám svým
způsobem.
Tvoje odpověď zní - já nechci Boha, který tvoří evolucí a Evě chybí chlap .
To je všechno co si z toho co jsem napsal vyčetla?
Přijde Ti to logické?
Moje odpověď je hlavně v souladu s mojí vírou a rozumem, a je mi v podstatě fuk jak to ty v
sobě svým rozumem dokážeš zpracovat, to už není moje starost.
Já se s Tebou nechci bavit o tom, jestli miluješ Boha.
A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi tak
špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec správně
pochopit chceš?
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Odpovíš mi tedy prosím tak, aby ano = ANO, a ne = NE? Vážně mě to zajímá, kam až
dokážeš zajít.
Odpověď jednoho špinavého a mizerného pokrytce jinému špinavému a mizernému pokrytci
byla dostatečná, opakovat jí není nutné. Tímto bych danou věc s tebou uzavřel, takže
prosím, neptej se mě dále na to, na co jsem už odpověděl, děkuji za pochopení.
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