Dziesięć razy: “prawdopodobnie”
1. Prawdopodobnie mamy w Polsce największą w Europie gęstość reklam Pana
Boga na kilometr kwadratowy.
2. Prawdopodobnie autobus z napisem zawierającym zastrzeżenia co do uczciwości
tych reklam byłby obrzucany kamieniami przez kochających bliźniego
chrześcijan.
3. Prawdopodobnie rycerze domniemanych oczywistości nie są tak rycerscy jak im
się wydaje.
4. Prawdopodobnie medycyna jest skuteczniejsza od modlitw.
5. Prawdopodobnie lepiej liczyć na policję niż na anioła stróża.
6. Prawdopodobnie prawdopodobieństwo poczęcia in vitro jest większe niż
prawdopodobieństwo poczęcia z Ducha Świętego.
7. Prawdopodobnie łatwiej namówić człowieka do popełnienia morderstwa
powołując się na wartości religijne niż na filozofię.
8. Prawdopodobnie łatwiej wyjaśnić coś cudami niż zrozumieć podręcznik fizyki,
biologii czy medycyny.
9. Prawdopodobnie Mojżesz komunikował się z Panem Bogiem przez telefon
komórkowy firmy Nokia.

10. Prawdopodobnie sceptycyzm nie jest aż tak rzadki, jak się to niektórym wydaje.
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Programming Copyright © 2001-2009 Michał Przech
Autorem portalu Racjonalista.pl jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielami portalu są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tego portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie strony tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tego portalu i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.

Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl
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