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

Pro Patrika
Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne Pá, 08/23/2013 - 12:26.
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.
A s tím se krásně shoduje jedno proroctví, které dostal Daniel, když žil u babylonskeho krale
Nabuchodonozora. Že, lidé se budou mísit, ale nesmísí se spolu, to znamená, že ty rozdíly
mezi lidmi, že někteří jsou mongolci, jiní číňani, jiní evropani, jiní afričani, jiní laponci, jiní
vietnamci atd. tyto rozdíly se dále zachovají. To znamená, že tyto vlastnosti se krásně
ukazují mezi lidmi, že když si vezme vietnamec češku, tak mohou mít děti, které prostě
budou buď vietnamského vzezření, nebo evropského. Tyto rozdíly jsou přece vidět. Ty nikdo
nemůže zapřít. V.S.
Jinak Patriku díky za další postřeh. Já jsem si vždy jen myslel, že jazyk je to, co bylo tehdy
rozdílné. O tom, že by se tehdy stalo ještě něco jiného jsem nepřemýšlel. Ale je to logické.
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