Flat Earth Society & stuff
Văd că mai nou se manifestă ca o molimă, mai ales în mediul
online, contestarea formei Pământului, de parcă unii s-au
decis să combată globalizarea la propriu!

În ultimile 24 de ore am întâlnit – online – trei din ăia
„omul și lădița lui cu cărți”. Fără dubii, foarte fermi și
preaplini; au răspuns la orice, aproape îți vine să-i
invidiezi. Nu analfabeții funcțional sunt pericolul, ci ăștia,
categoria imediat următoare: iacobini în încalzire la marginea
terenului.
Schimbul de opinii n-a durat mult, fiind întrerupt de blocări:
pe unul l-am blocat eu că s-a dovedit a fi măgar și fără
manieră, altul m-a blocat el pe mine văzând că nu rezistă la
turația mea de funcționare, iar al treilea fiind un o
combinație monumentală de habotnicie și imfatuare, trebuie
ținut sub observație ca să nu ne pierdem reperele :)))
De obicei „argumentația” combate ideea că planeta e un glob și
mai rar încearcă să demonstreze c-ar fi plată, în mintea lor
asta tre’ să rezulte automat, dar imbecilitatea e identică
pentru ambele categorii. Nu aduc în discuție nici un argument
vânturat, din respect față de fizica de clasa a V-a. De fapt,
una după alta sunt „reduse la absurd” geometria, mecanica și
optica, adică o bună parte din științele empirice și
aplicative – zise și exacte – de la baza civilizației actuale
și în final desigur și corolarul acestora, astronomia – dar

ăsta e deja un cuvânt prea lung…
Pe bune, dacă ne îndoim de toate datele „oficiale” inclusiv de
cele învățate la școală, doar pentru că nu avem acasă nici
observator astronomic, nici accelerator de particule, etc…sau
și mai grav, pur și simplu pentru că habar nu avem ce-i cu ele
– și asta pare să fie cauza cea mai frecventă, avand în vedere
calitatea învățământului – înseamnă că ne îndreptăm rapid spre
epoca de piatră, dar cu smartphone în buzunar.
Faptul că guvernu’ sau elitele financiare, etc….ne mint nonstop și ne escrochează de când ne naștem până ce dăm colțul,
nu înseamnă să nu ne uităm in fața noastră când coborâm scara.
Cu tot respectul pentru unele teorii ale conspirației – mai
puțin asta în discuție – prefer totuși să mă încred în ce-mi
arată manometrul atunci când umflu pneurile mașinii :)))

Propun ca lotul doi de coloniști pe Marte – că primii chiar
trebuie să știe ce fac acolo – să fie adepții teoriei
„Pamântului plat”, cu vouchere gratuite de călătorie; ca să
vadă și ei prin hublouri globul pamântesc îndepărtandu-se.
Desigur, există și riscul să apară imediat o nouă teorie,
despre „Marte plat” :)))
Până atunci, de la anul la Bacalaureat o singură întrebare și
atât: ești de acord cu teoria „Pamântului plat” ? Daca zice
„nu”, bingo! Dar daca răspunde cu „da”, marș înapoi în clasa a
V-a nesimțitule și să vii cu tac-tu tuns la școală!

