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Úžasná DNA
Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 07/08/2013 - 23:01

pro Šribrse
Napsal uživatel Patrik (neověřeno) dne Pá, 08/23/2013 - 11:51.
Mě se to dokazuje samo tím,že o tom přemýšlím Šribere,tak přemýšlej taky.
Mě nezajímá, jal se to "tobě dokazuje" - přemýšlení ani jeho výsledek není důkaz...
Potřebuješ dokázat,že počítač který používáš,nevznikl sám od sebe z prvků země?
Jak by asi tak podle tebe hmota před tím,než by začala existovat rozhodla
Nijak, hmota o ničem nerozhoduje.
Souhlasím,a současně chválím dobrý postřeh. :)
To, jaká je, je určeno jejími vlastnostmi a vnějšími okolnostmi...
Hmota před tím,než začne existovat má nějaké vlastnosti?Kdo dává neexistující hmotě
vlastnost?Šribere,doufám že se oba bavíme o tomtéž?A jaké budou vnější okolnosti,když
žádné neexistují?Takže nemáš tu ani hmotu s vlastnostmi,a nemáš tu ani žádné vnější
okolnosti,odkud teda bereš vlastnosti a okolnosti toho,co neexistuje?
Způsob určení fungování bude záležet na tom,čeho se to bude týkat.Víš,programovaní se
ani nemusí nutně týkat počítače.Můžu například určit zábavní program večera.
Ptám se, jak podle tebe programování funguje - v tomto případě programování
elektronických zařízení...
Programování funguje tím způsobem,že se určí algoritmus toho,jakým způsobem se bude
zpracovávat vstupní veličina,a v závislosti na tom pak bude tímto určena i veličina
výstupní.U počítačů se informace,programy převádějí do binárního kódu,jinak řečeno,do
jedniček a nul,což v praxi znamená jednouše různě se střídající stav zapnuto,vypnuto,nebo
vysoká a nízká úroveň napětí.Program,je přesně určený způsob zpracovávání vstupních
veličin,čili těchto příchozích jedniček a nul,na veličiny výstupní.Když např.pozměním
algoritmus zpracování vstupních veličin,pak jedna a ta samá posloupnost jedniček a nul
bude na výstupu představovat jinou veličinu,než u jiného algoritmu.Tento
algoritmus,stanovený postup zpracování,se dá určit různými způsoby,buď přímo v
hardwaru,přesně daným zapojením vstupů,vodičů,který pak bude opakovaně fungovat
daným způsobem v závislosti na tom,jak byly zapojeny vstupy,nebo se dá algoritmus uložit
do nějaké paměti,jako třeba na hard disk pomocí magnetického záznamu a odtud pak bude
skrze různé součásti,operační paměť,procesor,vykonávat v počítači požadovanou
funkci,činnost.Skutečnost je taková Šribere,že program,software,určující přesně daný
způsob fungování opravdu nevychází z hardware,neboli z hmoty,evidentně je odjinud,a sice
z myšlení.Na HDD i v operační paměti může fungovat různý algoritmus,v tomto případě
tento algoritmus není podstatou dané hmoty,ona sama o sobě v podstatě žádný algoritmus
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nemá,a ani z ní nemůže sám od sebe nějak vzejít,jinými slovy,není možné aby mělo přesně
dané vymyšlené a logické fungování původ v něčem,co s logikou a přemýšlením samo o
sobě nemá nic společného.Řeknu ti to ještě takto,kdyby si chtěl napsat program,který by
měl určovat složitou a jasně specifikovanou činnost,není možné,aby si ho napsal bez
toho,že bys o tom přemýšlel.Bez myšlení je jednoduše něco takového zhola nemožné,mohl
by si ťukat bezmyšlenkovitě na klávesnici sebe déle,či mohl by si bezmyšlenkovitě
přiřazovat jednotlivé součástky k sobě třeba do nekonečna,ale k ničemu by to nevedlo
kdybys u toho absolutně nijak nepřemýšlel,a absolutně si nesledoval co píšeš,či co
zapojuješ.Už chápeš odkud pochází program?Přesně daný a logický způsob fungování?
Nepleť si program s energií.Částice nejsou podstatou programu.
1. Já si nepletu program s energií...
2. Částice jsou podstatou programu. Bez nich žádný program není...
Částice nejsou podstatou programu,podstatou programu je to,co určilo,aby se částice
chovali jasně daným způsobem,a tou podstatou je inteligence,uvažování,bez toho by se
částice nikdy nechovali tak,jak je požadováno.Za chováním těch částic stojí něco,čeho ty si
zřejmě nejsi vědom,ale to mě u tebe vcelku nepřekvapuje.Víš člověk může mít dle testů IQ
inteligenci dosti nadprůměrnou,to ale ještě zdaleka neznamená,že takový člověk bude
dostatečně rozumný,moudrý a uvědomělý života.Život člověka není test IQ či logického
myšlení,život je mnohem ale mnohem víc.To že projdeš velice dobře těmito testy vůbec
neznamená,že budeš taky velice dobře procházet v záležitostech života.Už jsem v životě
poznal dost inteligentních blbů.
Já si můžu určit,co se mi v životě prokázalo
Co se "tobě" prokázalo je irelevantní - je to jen jiný způsob jak vyjádřit "co jsi přijal" či
"čemu jsi uvěřil"...
Je irelevantní když někdo tvrdí,že evoluce je prokázaná,protože je prokázaná pouze pro
takové lidi,kteří jí přijali za pravdivou,uvěřili jí.Evoluce je pouze záležitost
fantazie,představivosti těch,kteří jí přijali,uvěřili jí,ve skutečnosti ovšem prokázaná
není.Víš,když půjdu za slunečného dne ven,a uvidím,jak svítí slunce,nemusí mi nikdo
dokazovat že slunce svítí,mě se přece prokazuje samo že svítí,a prokáže se to komukoliv
kdo vyjde ven,a uvidí jak slunce svítí,pochybovat o tom bude tak leda blázen,nebo
šprýmař,či třeba slepec.Když mi ale někdo tvrdí že evoluce je prokázaná věc,nedělá mi
vůbec žádný problém říct,že prokázaná není,proč asi?No jednoduše proto,protože skutečně
nijak prokázaná není.Takže není tady prokázaná evoluce,ale jsou zde pouze lidé kteří
tvrdí,že prokázaná je,ale to je tak všechno.Chápeš rozdíl mezi "prokázaným“ a
PROKÁZANÝM ? 
Ty nemůžeš za to,že jsou tu lidé,kteří tvrdí,že je evoluce prokázaná,za co si ale můžeš je
to,že jsi jí přijal jako prokázanou a pravdivou,a že nyní tvrdíš,papouškuješ,to samé co
oni.Tohle tvrzení,papouškování je ale úplně o ničem.
Jednoznačně se mi nijak neprokázalo,že evoluce je skutečnost,tohle je pouze přání a
představa nějakých lidí,nic víc.
Možná to pro tebe bude novinka, ale realita je na tvém přesvědčení zcela nezávislá.
No to máš pravdu,stejně jako na tvém přesvědčení.Pokud je člověk přesvědčen o něčem,co
ale ve skutečnosti pravda není,pak je jeho přesvědčení mimo realitu,a přesně tak to je s
tebou,a tvým přesvědčením že je evoluce prokázaná.Ano,nechal ses systematicky tak
dlouho přesvědčovat o něčem co není pravda,až se ta lež pro tebe stala "pravdou.“ Tohle je
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evoluce.
Evoluce byla prokázána - ne mě, ne nějakým lidem, prostě byla a to, že s tím mají někteří
jedinci problém, je úplně jedno...
Evoluce prostě prokázaná nebyla,a to že někdo bude tvrdit,že prostě prokázaná byla jí
pravdivou nikdy neudělá.
Já si můžu psát a říkat co chci.
Však ti to ani nezakazuji. Každý si může psát a říkat co chce, bez ohledu na to, jak stupidní
to je...
Co je stupidní,že život z neživota nevzejde?A proč by to mělo být stupidní?Ty snad běžně v
životě vidíš něco jiného,nebo si aspoň jednou v životě viděl že to bylo jinak?A co je
stupidního na tom,když tvrdím,že žába,mravenec,lev,slon,racek,delfín a další a další
živočichové včetně člověka zůstanou těmi samými živočichy jakými jsou po nekonečně
dlouhou dobu,i v různých podmínkách,či dokud prostě nevyhynou?Žádný pomatený vědec
který tvrdí,že evoluce je pravdivá nikdy nepředložil ani jeden jasný důkaz toho,že evoluce je
pravdivá.Neustále se tady jenom trapně lidem vnucuje,že je něco prokázané,ale skutek
jaksi utek.
Ať se budou vědátoři v tomto snažit sebevíce,ať se do toho investuje jakékoliv množství
prostředků,všechny snahy skončí naprosto stejně,fiaskem.
Jak vidím, tak bude sranda...
Patrně nevíš co bude.
Z jednoho lidského páru,vzešlo celé lidstvo,je to logické,v souladu s tím co může člověk
kolem sebe vidět,v souladu s normálním stavem skutečnosti.
Není. Ty kolem sebe můžeš vidět, jak z jednoho páru vzejde lidstvo ? Vyvrátím to naprosto
snadno - dva jedinci neposkytují dostatečnou variabilitu a incest vede k hromadění
negativních mutací a tím pádem k degeneraci...
Incest vede k degeneraci tehdy,bude-li to tak stanoveno na genetické úrovni,pokud to
stanoveno nebude,nebude záležet na tom,kdo s kým bude mít pohlavní styk.A s tou
variabilitou.Bůh kdysi aby od sebe oddělil lidi rozhodl o tom,že lidé nebudou mluvit stejným
jazykem,ale rovněž z toho vyplívá i to,že k rozdělení lidstva použil krom popletení jazyků i
něco jiného,aby zaručil,že od sebe lidé budou účinně odděleni.Popletení jazyků by totiž
nemělo dlouhodobý efekt,takže aby se lidé dohromady již nikdy nedali,musel v lidech
udělat ještě něco jiného,a to co udělal už byla dostatečná záruka toho,že se lidé na celém
světě nikdy nesjednotí,pokoušet se o to sice můžou,ale jejich odlišnost,bariéru, kterou Bůh
stanovil nebudou skutečně schopni překonat,žádnými písemnými
dohodami,uniemi,mezinárodním obchodem,politikou,ničím.Ta bariéra je pro člověka
samého v podstatě nepřekonatelná,tu může v člověku odstranit pouze její původce.
Když už to nedokážeš pochopit,tak by ses s tím mohl aspoň smířit,než si místo toho
namlouvat mírně řečeno voloviny.
Nesmysly pochopit opravdu nedokážu, natož abych se s nimi smiřoval. Zeptej se nějakého
biologa, zda jeden pár stačí na zachování druhu...

Domů

E-mail

Strana 3 z 16

Úžasná DNA
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)
Pokud si bude Bůh přát zachování druhu z jednoho páru,pak to bude bohatě stačit.Pokud si
bude Bůh přát,abychom žili třeba 900 let,budeme místo nynějších 90,100 let žít 900 let.A
naopak,pokud bychom se běžně dožívali 900 let,a Bůh řekne,abychom se dožívali
maximálně nějakých 120 let,pak se nestane,že se budeme dožívat mnohem delšího věku
než tohoto.Jinými slovy Šribere,vůbec nezáleží na tom,co mi zde píšeš,na čem opravdu
záleží je to,co On bude chtít aby bylo.
Nikoliv - prostě byli postaveny ...,

patrně si dohlížel na jejich stavění že jo?

Ne. Důkazy, které máme, jsou spolehlivé...
Spolehlivé u člověka není v podstatě nic.
Jakou archeologickou metodou spolehlivě poznáš,že byli postaveny ve 26.století.př.n.l.?
Radiometrickým datováním
No to těžko.
lingvisticky
no nevím jak podle lingvistiky spolehlivě určíš,že se pyramidy museli postavit právě ve
26.století
podle nalezených předmětů...
můžeš odhadovat,nikoliv však spolehlivě určit
Pravda je taková Šribere,že Egypťané si dobře vybírali,co na ty svoje chrámy budou tesat
A Izraelci si dobře vybírali, co do těch svých knih budou zapisovat...
O tom co v jejich spisech bude zapsáno rozhodl především Bůh,neboť to byl Jeho vyvolený
lid,a On po nich vyžadoval určitou poslušnost,pokud se měli odlišovat od okolních národů,a
pokud měli být jimi zapsané spisy Jeho Slovem.
Nechali si stavět monumentální sochy,zobrazovali se jako mocní,krásní,a v podstatě
neomylní,nechali se mumifikovat v šílené víře,že jim to zajistí život po smrti,nechali si
stavět pyramidy,byli naprosto pošetilí ze svého scestného přesvědčení o sobě
samých.Skutečnost ovšem byla úplně jiná,byli to obyčejní s prominutím usraní lidé,jako
všichni ostatní,ale tím že se jenom bláznivě zveličovali,byli vlastně ještě mnohem horší,než
ti,co ze sebe nic takového nedělali,tak prostá a jednoduchá je pravda.Takže bláznivým a
pošetilým faraónům já svou důvěru nesvěřím.
Jak to souvisí se spolehlivostí zápisu, že se pyramida postavila X-tého roku za panování
faraona Y ? To jako nějaký faraon nechal napsat, že se pyramida postavila staletí před jeho
narozením, nebo co ?
Faraón si klidně mohl nechat zapsat co chtěl,a nezáleželo na tom,jestli to byla pravda či
nikoliv,pokud byla jeho vůle vytesat tu nebo onu lež na zdivo chrámů,stélu,atd.,tak se tak
stalo,i když byli v Egyptě jistě i takoví lidé,kteří věděli,že to tak není.Kdo by ovšem riskoval
svůj život proto,aby si faraón nezaznamenával lži?Vzpomeň si na to,jak jsem psal,že v
mnohým případech člověk nebude svůj život riskovat,neboť daná věc,pro něj není třeba
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nijak zásadní,nebo tak zásadní,jako žít zde na zemi.V době kdy se fašisti s Hitlerem dostali v
Německu pevně k moci,nebyli všichni Němci fašisty obelháni,bylo jistě mnoho lidí,kteří
věděli,že fašisté v čele s Hitlerem vlastnímu národu v různých věcech lžou,ale bylo jim
jasné,že věci došli už tak daleko,že kdyby se veřejně ozvali,měli by o velké problémy v
podstatě okamžitě postaráno,tak to na tomto světě chodilo a chodí.Takže Egyptské
hieroglyfy a zobrazení,bych bral vzhledem k tomu,kdo byli faraóni opravdu s velkou
rezervou.
Proč by měla voda či pohyb litosférických desek,popraskání zemské kůry totálně zničit
všechny megalitické stavby,které v té době byli na zemi postaveny?
Protože vyhloubila Grand Canyon - oproti tomu jsou kameny poskládané na sobě hračka...
Ano Grand Canyon vyhloubila voda,ale to ještě neznamená,že voda musí rozbortit stavbu
postavenou z kamenných monolitů,bude záležet na daných podmínkách.Ne všude musel
být proud vody stejně velký,ne všude vznikaly stejné víry,ne všude museli vznikat stejné
turbidity,když třeba někde došlo k průrvě ve skále,pak odtékající voda v takové průrvě
udělá jistě svoje,navíc byl Grand Canyon vymodelován ještě v měkkých nánosových
vrstvách.Takže voda má velkou sílu to ano,ale ne vždy způsobí ty samé škody,záleží na
okolnostech.Megalitické stavby z obrovských kamenných monolitů které jsou mnohdy
naskládané na sebe a do sebe s velkou přesností,může voda povalit,může jí zanést
sedimenty,ale může jí také obtéct,zaplavit,a v zásadě nijak vážně nepoškodit,záleží na
mnohých okolnostech.Asi by ses měl zeptat odborníka,architekta,zdali by bylo možné,aby
některé megalitické stavby postavené z obrovských kamenných monolitů,třeba ty,o kterých
jsem ti už psal,by mohli přečkat potopu světa.Víš ono ty megalitické stavby taky nezřídka
poškozené jsou,a nejsou ani kompletní,a někdy to dokonce vypadá že zůstali spíš jenom
jejich základy.
ale je hloupost si myslet,že k vůli potopě světa museli být totálně zničeny všechny
megalitické stavby,vymazány ze země,nebo zaneseny v sedimentech tak hluboko,že by byli
jen stěží dohledatelné
Hloupost je si myslet, že potopa vyhloubí Grand Canyon a způsobí totální proměny
litosféry...
K proměnám litosféry došlo ještě před tím,než byla přivedena voda na celou zem,neboť díky
těm proměnám,se mohla dostat voda na souš.
Některé z těch staveb byli postaveny i z několika set tunových kamenných monolitů,ty
největší monolity pak mají na váhu i více jak 800 tun
Grand Canyon je téměř 446 kilometrů dlouhý, se šířkou od 500 metrů do 29 kilometrů.
Největší hloubka je okolo 1 600 metrů...
No a?
Např.kdyby se našli fosilie těchto lidí ve vrstvách,kde se nachází fosílie dinosaurů,nikdo z
vědců,zastávající evoluci by to do světa jen tak nepustil,protože by jednoduše
nemohl,zásadně by to totiž měnilo lidské představy ohledně minulosti,a tohle si propagátoři
evoluce prostě nemůžou dovolit
Když se objevilo něco, co údajně představovalo pro evoluční teorii problém, nikterak se to
netajilo.
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Tohle by se utajit muselo Šribere,alespoň do doby,než by se proto vymyslelo nějaké
přijatelné vysvětlení.Dokážeš si vůbec představit,kdyby se najednou prokázalo,že lidé a
dinosauři … 
Tyhle řeči o tom, jak by se, kdyby se jsou jen výmluvy, kterými se kreacionisté snaží
vysvětlit, proč nic nemají.
Jak chceš,já ti jenom píšu,že zveřejnění něčeho takového by byla pro evoluci sebevražda,asi
stejně jako přiznání toho,že byla celosvětová potopa.
Jaksi jim uniká, že kdyby někdo objevil něco, co vyvrací evoluci, tak by se tím proslavil a
tajit to by bylo v rozporu s jeho zájmem...
Spíš tobě uniká uvědomění si spousty problémů,které by takové zveřejnění
doprovázelo.Lidé,kteří jasně zastávají evoluční myšlení,a to po dlouhou dobu svého
života,by se jistě hnali za tím,aby tento svůj velký úsek svého života v jeden moment
zesměšnili takovým to nálezem.Navíc by si byli vědomi toho,že by tímto zesměšnili a
pokořili nejenom sebe,ale velké množství dalších lidí žijících na celém světě,a dokonce i ty
lidi,co už nežijí.Všechny jejich představy o minulosti,všechno to učení,knihy,školské
osnovy,laboratorní zkoumání,by se v jeden moment mohlo smést ze stolu,víš kolika lidem
by se najednou zhroutila jejich představa o životě? Dokážeš si vůbec uvědomit celkový
dopad toho?Tohle by nešlo zveřejnit jen tak bezstarostně pro chvilku slávy,na to rovnou
zapomeň!Tohle by mohl zveřejnit jenom ten,který by počítal pro sebe se všemi možnými
následky.Je to něco podobného jako u fašistů,člověk se mohl pokusit jim do očí říct,kým
jsou opravdu zač,ale v takovém případě pak musel počítat úplně se vším.
Nauč se přijímat odpovědi,které nebudou ve tvaru ano/ne,které budou odpovídat jiným
způsobem,přesto ale odpovídat budou.
Proč bych se měl učit přijímat odpovědi typu "zelený nátěr místnost opticky zvětší lépe než
červený" na otázku "líbí se ti zelená barva ?" ?
Já jsem ti na tvou otázku odpověděl,a jestli jsi tu odpověď nepoznal,je to tvůj problém.
Tito lidé by se měli co nejdříve probudit
Tito lidé nevěří v doslovnost Bible...
Tito lidé patrně neví v co věří.
Matouš 5:17,18
Nemyslete, že jsem přišel zničit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem, abych zničil, ale abych
naplnil;vždyť vám vpravdě říkám, že dříve by pominulo nebe a země, než by jakkoli
pominulo jedno nejmenší písmeno nebo jedna částečka písmena ze Zákona a všechno se
nestalo.
Matouš 24:35
Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.
Kdo si chce z Bible vybírat,že něco platí,ale něco už ne,že něco se skutečně stalo,ale něco
se nestalo neboť to třeba už nelze historicky doložit,že nějaká postava v biblických
příbězích byla skutečná,ale nějaká už ne,atd.,pak může rovnou říct,že Ježíš Kristus je lhář,a
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Bibli může rovnou zahodit.
Možnosti se dávají často u testů,já ale tuhle diskuzi nepovažuji za test.Budu ti odpovídat dle
svého svědomí a vědomí,ne dle nějakých možností,které mi ty dáš.
Z těch "odpovědi dle tvého vědomí a svědomí" se nedozvím to, co se dozvědět chci. Mohl
jsi klidně dát příklad, ale ne, ty místo toho napíšeš vágní odpověď, ze které vůbec není
jasné, co konkrétně bys dělal. Zřejmě si takovou situaci nedokážeš představit a nevíš, co
bys dělal...
Až se do takové situace dostanu,bude záležet na různých konkrétních okolnostech,které
neumím já ani ty všechny domyslet,a v závislosti na tom,bych se teprve pak rozhodl,jak se
zachovat.
Vypíšeme si ty proroctví?Podíváme se na to,co se ze starověkým Tyrem stalo?
Jen do toho...
Ezekiel 26:3,4,12
A v jedenáctém roce, první [den] měsíce, se stalo, že ke mně přišlo Jehovovo slovo a
říkalo:„Synu člověka, protože Tyros řekl proti Jeruzalému: ‚Aha, je rozbit, ty dveře národů!
Jistě se bude směřovat ke mně. Budu naplněn — on byl zpustošen‘,proto tak řekl
Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, jsem proti tobě, Tyre, a přivedu proti tobě mnoho národů,
právě jako moře přivádí své vlny.A jistě zničí zdi Tyru a strhnou jeho věže, a oškrábu z něho
jeho prach a udělám z něho zářivý holý povrch skalního útesu…A jistě ukořistí tvé jmění a
vydrancují tvé prodejní zboží a strhnou tvé zdi a zboří tvé žádoucí domy. A tvé kameny a
tvé dílo ze dřeva a tvůj prach složí přímo doprostřed vody.‘
Nějakou dobu potom,babylonský král Nebukadnecar začal Tyrus obléhat.Tyrus ležel
částečně na pevnině,tato část se jmenovala Starý Tyrus,ale část města byla na ostrově
vzdáleném asi 800 metrů od pobřeží.Nebukadnecar obléhal ostrov nějakých 13 let,než se
mu toto ostrovní město vzdalo.Tohle by ale nebylo naplnění Ezekielova proroctví do
uvedených podrobností.V roce 332 př.n.l. vpadl do Asie Alexandr Veliký,a Tyrus mu stál v
jeho dobyvatelské cestě.Alexandr měl s dobytím ostrovního Tyru problém,ale jelikož chtěl
pokračovat dál,nepřál si,aby mu v týle zůstal případný nepřítel,jenže nechtěl obléháním
ostrovního Tyru strávit mnoho let,jak to udělal Nebukadnecar.Vyřešil to po svém.Postavil
mezi pevninou a ostrovem hráz neboli násep,po němž mohli jeho vojáci přejít a zaútočit na
ostrovní město.Co Alexandr použil ke stavbě toho náspu?Uvádí se,že z trosek pevninské
části města,kterou před tím zničil,vybudoval v roce 332 ohromný násep,jimž spojil ostrov s
pevninou.Po poměrně krátkém obléhání bylo ostrovní město zničeno.A tak se Ezekielovo
proroctví splnilo do podrobností.Dokonce i kameny a dílo ze dřeva a prach Starého Tyru
byly složeny přímo doprostřed vody.
Co tedy zbylo ze starověkého Tyru?Po původním Tyru,který znal Šalomoun a izraelští
proroci,nezbylo v podstatě nic,krom nějakých hrobek vytesaných v horských úbočích a
krom základových zdí.Dokonce ani na ostrově,z něhož Alexandr vytvořil při obléhání
poloostrov,neexistují z doby před křižáckými válkami v podstatě žádné pozůstatky,jejichž
totožnost by bylo možné spolehlivě určit.Novodobé město,které je celé poměrně nové,je na
severní polovině někdejšího ostrova,zatímco celé zbývající území je pokryto sutinami,ze
kterých lze těžko něco rozeznat.
Bůh stvořil každého živočicha dle svého druhu
Evidentně nestvořil...
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Ale ano,byl jsi snad svědkem vzniku života z neživého,a jeho postupného vývoje do dnešní
podoby?
Ty potřebuješ stovky miliónů,či dokonce miliardy let k tomu,aby sis mohl představit jakési
postupné vyvíjení se naprosto jednoduché formy života ve složitější a složitější a složitější
Já nepotřebuji a nemusím si představovat vůbec nic. Miliardy let a postupný vývoj jsou
fakta...
Pokud se fantasmagorické představy zaměňují za fakta,tak už zde asi není o čem
diskutovat.
On nepotřebuje žádný čas
No a co ? To, že nepotřebuje, neznamená, že ho nepoužije. To, že něco může, neznamená,
že musí...
Ty když chceš něco udělat,a můžeš to udělat okamžitě,budeš to schválně a bezúčelně
zdržovat a zdržovat a zdržovat a …?
Rozumíš?
Ano. Rozumíš ty tomu, že třeba nechtěl, aby to všechno bylo hned (což mimochodem ani
podle Bible nebylo - trvalo to šest dní), ale rozhodl se, aby se věci děli po dlouhou dobu
postupně ?
Ale tady nejde jenom o záležitost času,ale i o tohle, Potom Bůh viděl všechno, co udělal, a
pohleďme, bylo to velmi dobré. Rozumíš tomu jak to myslím? Člověk ještě nebyl stvořen,to
znamená že na zemi ještě neexistovalo co?
Věřit v evoluci není jenom věřit v obrovskou pohádku,ale nechat pracovat fantazii v
podstatě bez omezení.
To ani náhodou. Evoluce má velmi mnoho omezení...
Evoluce má především jeden zásadní problém, že je to jenom pohádka,která nemá s
realitou ve skutečnosti nic společného.
Bez Boha budeš nemluvnětem stále,a nikdy se z tohoto stádia nedostaneš.
Nebo bez Odina. Nevidím důvod, proč brát vážně někoho, kdo dokáže napsat např. to, že
rostliny nejsou živé...
Ano,rostliny nejsou živé,překvapení?Jak vidno asi jo.
1.Mojžíšova 1:11,12
A Bůh dále řekl: „Ať ze země vyrazí tráva, rostlinstvo nesoucí semeno, ovocné stromy, které
na zemi podle svých druhů vydávají ovoce, v němž je jejich semeno.“ A stalo se tak.A země
začala vyhánět trávu, rostlinstvo nesoucí semeno podle jeho druhu a stromy vydávající
ovoce, v němž je jejich semeno podle jejich druhu. Bůh pak viděl, že [to je] dobré.
Ani slovo o tom,že mají rostliny vzejít ze země a žít na ní.Rostliny dostali příkaz vzejít a
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růst,nežijí,ale vyráží ze země,nesou semeno dle svého druhu,rostou,voní,atd.,ale jednu
podstatnou věc přesto nedělají,nežijí.Není v nich životní síla,která je v živých duších,čili
živočiších všeho druhu.Když pojíš ovoce ze stromu,využiješ sílu země,kterou nám Bůh skrze
rostliny poskytuje,ale nic nezabiješ.Když zničíš nějakou kytku,zničíš umělecké dílo,ale znovu
tím nikoho nezabiješ.Rostliny nejdou zabít,protože nežijí,nejsou živými dušemi.
1.Mojžíšova 1:20-22
A Bůh dále řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých duší a ať létající tvorové létají nad
zemí na přední straně nebeského prostoru.“A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil velké
mořské obludy a každou živou duši, jež se pohybuje, kterou se zahemžily vody, podle jejího
druhu a každého okřídleného létajícího tvora podle jeho druhu. A Bůh uviděl, že [to je]
dobré.
Teprve zde se píše o tom,že něco žije.Živé duše žijí,rostliny ovšem živými dušemi
nejsou,rostliny proto nežijí.
1.Mojžíšova 1:24,25
A Bůh dále řekl: „Ať země vydá živé duše podle jejich druhů, domácí zvíře a pohybujícího se
živočicha a divoké zemské zvíře podle jeho druhu.“ A stalo se tak.A Bůh přistoupil k tomu,
aby udělal divoké zemské zvíře podle jeho druhu a domácí zvíře podle jeho druhu a
každého pohybujícího se živočicha zemské půdy podle jeho druhu. A Bůh uviděl, že [to je]
dobré.
1.Mojžíšova 2:7
A Jehovah Bůh pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech
života, a člověk se stal živou duší.
Já mám jasno ohledně toho,co je život,co žije.
Budeš si žít ve svém dětském,myšleno čistě lidském světě mluvení,myšlení,uvažování,ale v
tomto světě svůj život taky dožiješ
No a ?
Pak je to tvoje volba.
Přečíst si knihu s velkým kulturním dopadem ovšem ještě neznamená uvědomit si hloubku
a význam jejího obsahu
Každý je Ježíš v očistci...
Rozumíš tomu co jsi právě napsal?
Někdo tě k tomu přiměl,nebo si jí chtěl číst pouze sám od sebe?
Ano. Moje babička mi ji dala k přečtení. Byla pyšná, že jsem se ve čtyřech naučil číst a
domnívala se, že Bible by měla být jednou z prvních knih, kterou přečtu. Když jsem ji
přečetl jisté pasáže o zabíjení, byla docela šokovaná...
A dokázal jsi ve čtyřech letech pochopit,obsáhnout význam toho,co jsi četl?
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Zkameněliny,které reprezentují mnoho rozličných druhů živočichů,se objevují náhle ve
skalní vrstvě země,kterou evolucionisté řadí do tzv. etapy kambria.,tento masivní nástup
různých živočichů,je označován jako evoluční exploze,zajímavé na tom celém je to,že pod
touto vrstvou,čili před kambriem,se nenalézají téměř žádné zkameněliny.Jinými slovy,v
ranějších vrstvách před touto neexistuje fosilní záznam,který by ukazoval vývoj
jednodušších organismů právě k těm,které se objevují v podstatě současně v kambriu,takže
to vypadá,jako by všichni tito živočichové vzešli z ničeho.
1. Zjisti si, co skutečně znamená "kambrická exploze"...
2. Fosilie z prekambrického období máme. Tady jsou jen některé z nich...
Zkus dát někdy odkazy které budou v češtině,předpokládám že jde-li o zásadní věci v
nějaké problematice,že se někdo uráčil,a přeložil je do našeho jazyka.Ale k tomu tvému
odkazu,neviděl jsem tam zhola nic,co by naznačovalo nějaký vývoj organismů které by měli
být ve vrstvách před kambriem k těm,co jsou v kambriu.
A ještě jedna taková maličkost,živočichové kteří v té době žili,a jejichž fosílie se
dochovali,se ve svrchnějších vrstvách vůbec nijak neměnili
Samozřejmě, že se měnili.
Samozřejmě že se neměnili,neměli vůbec jak.
Ono nestačí "kouknu a vidím"
To máš pravdu nestačí,je třeba u toho ještě myslet.Změna organismu v reálu není jedno a
totéž,co změna organismu ve fantazii člověka,čili v jeho makovici.Změny organismů
probíhají v lidské představě,skutečnost s tím ale nemá nic společného.
a krom toho, fosilie ukazují jen část skutečné podoby organismu...
A tím chceš říct co?
Víš Šribere,je to prostě tak,byla tu potopa světa,během ní se postupně vytvářeli různé
sedimentární vrstvy,v nichž se nám do dnešní doby dochovali různí živočichové.
Ne, to opravdu nevím, protože je to nesmysl...
No vědět to sice nemusíš,ale je to tak.
některé druhy mořských živočichů,kteří byli následně zavaleni bahnem jako první,jako byli
třeba trilobiti,a různí bezobratlí,pak třeba plazi,obojživelníci,a jiní,kteří pak byli rovněž
zavaleni různými nánosy,takový dinosauři byli schopni nějakou dobu před vodou utíkat
Už jsem ti psal, že tak fosilní záznam nevypadá. Tvorové nejsou seřazeni podle jejich
schopnosti unikat před potopou.
Ale ano,právě tak a ne jinak to je.Tvorové se ukládali do vrstev v závislosti na tom,jak
probíhalo zaplavování země.To že jsou jako první uloženi živočichové žijící v moři,je
nanejvýš logické.To že jsou někdy pohromadě pozůstatky různých druhů živočichů,kteří
patrně nežili spolu,je rovněž logické.Logické je v podstatě všechno co lze na zemi a v zemi
vidět,pokud si uvědomíš,že tu byla potopa světa.
Bezobratlé máš s rybami, obojživelníky i plazi,
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No a?
ale megatherium (obří lenochod) máš výše než ornithomima (rychlého pštrosu podobného
dinosaura)...
Tohle potopu nepopírá ani v nejmenším.I kdyby nějaké rychlejší zvíře bylo uloženo pod
pomalejším,taky přece záleželo na tom,kde se zrovna dané zvíře vyskytovalo,v jaké
lokalitě,v nadmořské výšce,na schopnosti plavat,či jestli se po utonutí tělo ve vodě vznášelo
nebo kleslo do hlubin atd.,atd.
Já nemůžu za to Šribere
Za svoji neznalost můžeš. Dokazovat potopu např. tím, že v Himalájích jsou fosilie mořských
živočichů, je naprosto stupidní...
Naprosto stupidní je to proč?Máš vysvětlení proč se nachází fosílie mořských živočichů ve
vysoko položených místech?Nebo např.,v uhelných slojích?
Navíc mi věda žalostně není schopna vysvětlit,proč vůbec tolik zkamenělin v té zemi
vlastně je
Věda ti není žalostně schopna vysvětlit ? Ty jsi ještě hloupější, než jsem se domníval. Je jich
tolik, protože se nastřádali během milionů let - jak prosté...
Jak hloupé.Do té země je neuložili milióny let Šribere,ale voda ty prostoduchý.Běžný osud
živočicha je to,že se rozkládá a že slouží jako potrava mnomým tvorům a tvorečkům,nikoliv
zkamenění.Co asi tak uloží do různých nánosových vrstev obrovské živočichy jakými byli
třeba dinosauři?Přemýšlej človíčku.Jen tak nějaká obyčejná lokální povodeň to jistě nebyla.A
co takové skupiny velryb,kterých bylo několik set,co asi je uložilo do nánosových vrstev?Že
by ztratili orientační smysl,vpluly do laguny,která pak následně vyschla?To by se z nich jistě
udělali zkameněliny co?Chlapče,síla která pohřbila takové množství velryb,musela být
enormní,musela je vynést ve vodě nad souš,a následně je pak dost rychle zanést
sedimenty,než se začali rozkládat a pohřbít je v nich.Tohle by nedokázala žádná lokální
povodeň.Ani nějaké běžné tsunami,které vznikají při zemětřesení pod mořem by je takto
nepohřbili.
když země neměla být zatopená vodou,ale přitom je drtivá většina zkamenělin uložena
právě díky vodním sedimentačním nánosům?
Ovšem nikoliv díky vodním sedimentačním nánosům v jednu dobu. Kdyby měli žít všechny
vyhynulé a recentní organismy najednou, tak se na Zemi "nevejdou"...
Tys to nějak spočítal?Jestli ano tak jak?Navíc uvědom si,že před potopou bylo na zemi jiné
klima než dnes,nebyli zde takové teplotní rozdíly,živočichové žili hojně na celé zemi.
Není moje záležitost někoho odsuzovat,za cokoliv,dokonce ani za to,když vědomě mluví
lež,Bůh je soudce,a On bude každého člověka soudit spravedlivě,člověku tento soud do
rukou nepatří,takže ani já nebudu žádného člověka za nic odsuzovat,Bůh je spravedlivý,ať
teda soudí On,až k tomu dojde čas.
Abys nebyl překvapen. Taky se může stát, že předstoupíš před Boha a ten se tě zeptá "jak
to, že jsi odmítal můj výtvor evoluci, přestože důkazy byly naprosto jasné ?"
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Bůh se mě jistě nebude ptát,jak to že jsem odmítal něco,co je v rozporu s Jeho
Slovem.Takhle by se mě mohl spíše ptát ďábel,který by se chtěl vydávat za "boha.“
nebyl jsi v matematice geniální?
Vlastně byl, ale to je teď irelevantní...
a?
Voda by muselo stoupnout o hodně více, než kolik je jí k dispozici...
Vody bylo na planetě k dispozici dostatek,nejvyšší vrcholy té doby byly zaplaveny až o 15
loket.
V době,kdy byla země zatopena neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla rozdělena na
kontinenty
Jak jsi přišel na to, že před několika tisíci lety neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla
rozdělena na kontinenty ?
1.Mojžíšova 1:9,10
A Bůh dále řekl: „Ať se shromáždí vody pod nebesy na jedno místo a ať se objeví souš.“ A
stalo se tak.A Bůh začal nazývat souš Zemí, ale shromážděné vody nazval Moři. Bůh pak
viděl, že [to je] dobré.
Země se začala rozdělovat až po potopě.Čili i hory začali vznikat až po ní.
1.Mojžíšova 11:1,4,6,7,8,9
A celá země měla dále jeden jazyk a jednu slovní zásobu…Nyní řekli: „Pojďme, postavme si
město a také věž s vrcholkem v nebesích a učiňme si proslulé jméno, abychom nebyli
rozptýleni po celém povrchu země.“… Potom Jehova řekl: „Pohleďme, je to jeden lid a pro
všechny je jeden jazyk, a tohle začínají dělat. Ano, není teď nic, co by zamýšleli udělat a co
by bylo pro ně nedosažitelné.Pojďme, sestupme a zmaťme tam jejich jazyk, aby jeden
nenaslouchal jazyku druhého.“Proto je Jehova odtamtud rozptýlil po celém povrchu země, a
oni postupně zanechali stavění města.Proto se nazývalo Bábel, protože tam Jehova zmátl
jazyk celé země a Jehovah je odtamtud rozptýlil po celém zemském povrchu.
Ale řeknu ti to klidně ještě jinak,kdyby chtěl Bůh zatopit celou zemi dnes,udělá to,a nic mu
v tom nezabrání
To je právě ten důvod, proč Bůh nemá ve vědě co dělat...
Bůh do lidského vědění nezasahuje,když se chce člověk obelhávat,je to jeho volba.
Aby si netlachal nesmysly o tom,že na zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení.
To, že na Zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení, je fakt. Nesmysl je tvůj
výpočet...
Ten výpočet není nesmysl,a pokud jsi byl v matematice geniální jak jsi sám přiznal,tak by
sis měl skutečně umět spočítat,že vody je na zemi k jejímu zatopení při určitých
podmínkách víc než dost.
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Vyloučeno není absolutně nic,a už vůbec ne poznatky geologie či fyziky.
Já se bavím o faktech, kouzla si nech pro děti...
Vy si nechte evoluci tam kde vznikla,ve své palici.
Ty nevěříš že konala
Ne. Já vím, že nekonala...
Buď o tom nevíš zhola nic,anebo něco víš,či aspoň tušíš,ale nechceš to přiznat,což by bylo
horší.
Jak už jsem uvedl výš,nechci s tebou probírat,proč vůbec jsou nějaké fosilie v zemi,proč
existují křídové vrstvy,právě nad vrstvami velkého vyhynutí živočichů na zemi
Samozřejmě že nechceš, protože bys si na tom vylámal zuby...
Ale ne to není ten důvod.Skutečný důvod je ten,že pro mě,je daná věc zcela vyřešena,a
nemíním o tom vést sáhodlouhé diskuze s lidmi,kteří tomu jenom nechtějí věřit.Není mojí
povinností o potopě někoho přesvědčovat,proč bych s tebou do nekonečna rozebíral to,co si
můžeš i beze mě sám lehce zjistit.Těch informací a poznatků je více než dost,a jsou docela
dobře dostupné,stačí chtít,já bych tímto zbytečně strávil spoustu času,a to opravdu dělat
nebudu.Všimni si,že já se příliš nezapojuji ani do diskuzí zde,protože nemám
důvod.Opakuji,já mám v dané věci jasno,a nemám potřebu o tom každého zvlášť nějak
přesvědčovat.Dávám spíše prioritu tomu,když se rozebírají nějaké biblické verše,a když
vidím,že v pochopení jejich významu někdo tápe,tak se někdy pokusím mu v pochopení
významu nějak pomoct,pokud budu cítit,že by to mohlo být k něčemu dobré.Ale rozebírat
sáhodlouze potopu světa,co všechno jí na zemi dokazuje já opravdu nebudu,a to ne jenom s
tebou Šribere,ale s nikým,na to nemám a ani nechci mít čas,tohle si probírej s těma,kdo k
tomu svůj čas obětovat chtějí.
Problém je v tom,že ty tvrdíš,že oni se o něco takového pokouší,ale ve skutečnosti to tak
není,něco si nalháváš,čili i ta hrozba pro tu tvojí svobodu,je nalhávání sobě samému
Samozřejmě, že to tak ve skutečnosti je - dokonce to i sami přiznávají. O žádné nalhávání
se nejedná...
Zvláštní,já od nich skutečnou hrozbu pro svojí svobodu nepociťuji.
Já na tom nic zvláštního nevidím. A co to má podle tebe dokazovat ?
Že nemůže být pravda obojí,čili že to hrozba skutečně je,a současně že to hrozba skutečně
není.
Není tohle taky tak trochu součástí života psychopatů,myslím to,že si namlouvají hrozby pro
svou svobodu,které ale nejsou skutečné?
Ne. Je však součástí života naivků a ignorantů, že nevnímají hrozby. Krom toho ty jsi
kreacionista, je pochopitelné, že kreacionismus nepovažuješ za hrozbu...
Jenže já nepovažuji za hrozbu pro svojí svobodu ani islamisty či neonacisty.
Zeptám se tě ještě jednou,když si chceš umýt jenom ruce,nebo tvář,myješ si k vůli tomu
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celé tělo?
1. Ne...
2. Ptáš se mě ještě jednou, ale na zcela jinou otázku...
První jsem se tě zeptal takto, když si potřebuješ umýt jenom nějakou část těla,myješ se
kvůli tomu vždycky ve vaně,nebo chodíš do sprchy? Což bylo míněno tak,jestli si kvůli jedné
části těla,myješ celé tělo,neboť ve vaně či sprše se to běžně dělá. Tvá odpověď byla,já
nemám vanu a sprchu zvlášť. Čili zeptal jsem se tě ještě jednou,pro strojově myslícího
člověka jako ty patrně srozumitelněji,a sice,když si chceš umýt jenom ruce,nebo tvář,myješ
si kvůli tomu celé tělo?Tvá odpověď je ne.Tvůj dodatek k tomu,že se tě ptám ještě jednou
ale na zcela jinou otázku raději ponechám stranou.
Hele dle "moudrých" starověkých Egypťanů mají lidské výkaly příznivý vliv na poranění,a
když to říkali oni,kteří si stavěli pyramidy pro naprosto praktické a moudré účely,tak to
přece musí být pravda i v 21.století mimochodem po Kristu že?
Egypťané byli moudří na svoji dobu, ne na Evropu 21. století. Dnes existují mnohem
efektivnější způsoby...
Egypťané neoplývali ani na svojí dobu takovou moudrostí,jakou Jehovah obdařil svůj
vyvolený lid.Postavit chrámy či pyramidy pro naprosto nepraktické účely není ani zdaleka
známka rozumu a moudrosti.
Mojžíš kdysi existoval stejně,jako dnes existuješ ty
Nikoliv. Moje existence je naprosto spolehlivě dokázána, Mojžíšova není...
No za 3,5 tisíce let,po tobě nemusí být dochována ani zmínka,a to dokonce ani z dnešní
doby,kdy se ukládají informace na všemožná média.Z doby kdy žil Mojžíš v případě kdyby si
v ní žil,jenom zopakuji,nevěděl by o tobě dneska vůbec nikdo,a vůbec nic.
ale na rozdíl od tebe,je to jedna z ústředních postav v historii jednoho národa,dále se o něm
mluví,píše,přemýšlí,diskutuje v mnoha jiných národech,točí filmy,atd.,a to zhruba 3,5
tisíciletí po jeho smrti
To i o Hérakleovi...
Já taky netvrdím že nebyl,ale pro můj život nemá jeho život žádný zásadní význam.Naproti
tomu je život Mojžíše spojen s naprosto zásadními událostmi na naší zemi.
A jinak,já nejsem člověk,který si nechal školou striktně určit,jak se má chovat,o čem má
přemýšlet,jak má odpovídat atd.
A jak vidno, tak jsi ani nepochytil, co je gramaticky správně...
Jak vidno,tak na rozdíl od tebe si dokážu uvědomovat smysl života,ty v této záležitosti
docela tápeš.
Tvoje přirovnání,když má člověk v sobě lásku ke stavu,který má člověk po požití nějakých
psychotropních látek či co,je naprosto scestný
Není zcestný, jelikož obojí je výsledek chemické reakce. Rozdíl je v tom, že v jednom
případě látku užiješ, kdežto v druhém ji vyrobí tvoje tělo...
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Žít,a nepoznat co je to láska Šribere,je tak obrovský problém,že nad něho vlastně žádný
není.
Zamilovanost Šribere je určitý stav v člověku,který není sám o sobě zralá láska
Netvrdím, že ano. Jak jsem psal, rozdíl mezi zamilovaností a klasickou ("zralou") láskou je
mi jasný...
Ale co je skutečná láska Šribere,ti ani zdaleka není jasné.
Psychotropní látky vyvolávají v člověku spíše iluzorní a neskutečné vjemy a pocity
Jak rozlišíš iluzorní a neskutečné vjemy a pocity od těch skutečných ?
Skutečné vjemy a pocity můžu poznávat zejména tehdy,pokud nejsem něčím nepřirozeně
ovlivněn,např.psychotropní látkou.Pokud požiji psychotropní látku,a vyjdu na střechu
nějakého domu v domnění,že např.umím lítat,což následně povede k tomu,že skočím ze
střechy dolů,a přinejlepším se pořádně dolámu,tak tomu já říkám iluzorní a neskutečné
vjemy.Pokud požiji psychotropní látku,sednu do auta a pojedu s tím,že jsem schopen jet
velmi rychle a mít to přitom pod kontrolou,přičemž ve skutečnosti tu příliš velkou rychlost
nebudu mít pod kontrolou ani zdaleka,tak tomu já znovu říkám iluzorní a neskutečné
vjemy,pocity.A dalo by se takto psát velmi dlouho.Nevím jak ty človíčku,ale já nemám příliš
problém rozlišit skutečné vjemy a pocity,od iluze,namlouvání si něčeho.Jestli
předpokládáš,že ti psychotropní látky pomohou lépe vnímat skutečnost,tak si je klidně
užívej,ale dej pozor,aby si třeba potom neskákal z takové výšky,ze které se jednoduše
zabiješ.
V žádném případě nemá skutečná,zdravá a rostoucí láska v životě člověka špatný či
dokonce destruktivní vliv na jeho život
V "žádném případě" ? To jsou silná slova...
Opakuji,v žádném případě.
Láska je princip života Šribere,a Bůh chce abychom jí v životě poznali
Pokud chce, abychom ji poznali, proč dopouští, aby existovali lidé, kteří ji nejsou schopni ?
Lidé jsou ti,kteří se zasluhují o to,aby láska v životě ochladla,možná i zcela vymizela,tohle
by Bůh nikdy neudělal,leda že by chtěl zničit Sám Sebe,a vlastně úplně všechno.

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]
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Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/fakta-pro-stvoreni
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