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

Patrik
Napsal uživatel Šriber dne Čt, 08/29/2013 - 11:58.
vyplývá z toho jednoznačně
Ne, to tedy jednoznačně nevyplývá. Programy mají rozdílné vlastnosti než organismy...
Nikoliv irelevantní
Vzhledem ke vzniku života to irelevantní je, stejně jako je vzhledem k evoluci irelevantní
vznik života...
Až na jednu "maličkost",pokud by si přemýšlel trochu hlouběji k podstatě věci,přijdeš na
to,že to nemá žádnou logiku
Dopouštíš se jednoho logického klamu za druhým a poučuješ mě o logice ? Zábavné...
Z pozorovaného vyplývá,že z hmoty život nevzniká,neboť život se pouze předává a sice z
života,a dále hmota nemůže vzejít sama z ničeho,musí se stvořit,zhmotnit.
1. Z pozorovaného vyplývá, že život se z hmoty skládá...
2. Z toho, že dnes nepozorujeme vznik života nevyplývá, že život vzniknout nemůže...
Je to přece jasné,ty částice nikdy sami neurčí,aby fungovali naprosto logicky a účelně.Aby
mohli plnit přesně určený,logický úkol,tak bez myšlení je to zhola nemožné.
To neznamená, že nejsou podstatou programu a že je jím inteligence či myšlení...
Lidský úmysl.
Ach tak. Pokud tedy používáš slovo "podstata" v tomto smyslu, tak ano...
Inteligence není jen předpoklad,ale naprostá nutnost,bez ní by žádný program nebyl.
Ano, inteligence je nutný předpoklad, nikoliv však podstata...
Až na jednu "maličkost",člověk se v jisté záležitosti svým lidským zkoumáním neposunul ani
o sebemenší kousek,je stále stejně špatný jaký byl i v minulosti
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Účelem vědy není, aby byl člověk charakterově lepší. Věda je způsob poznávání
skutečnosti, ne univerzální filosofie...
1.Korinťanům 2:7-16
Takže neznáš...
Jsem schopen pochopit,že když někdo lidem tvrdí,že je něco prokázané,a chce to tvrdit
celému světu,měl by to být schopen také celému světu prokázat
Jsi zvyklý, že ti každý všechno nosí pod nos ?
Obyčejná výmluva,zde nejde o informace,ale o neschopnost vědců evoluci prokázat
přirozeným způsobem vnímání a pozorování.
Ne, to ty jsi neschopný, neochotný či obojí zjistit a pochopit informace. Chyba je na tvojí
straně. Vědci jsou evoluci schopni prokázat přirozeným způsobem vnímání a pozorování,
vzhledem k tomu, že evoluce je přesně takovým způsobem prokázána. Nadpřirozeným
způsobem prokázána opravdu není...
Když budeme spolu v nějaké místnosti,a světlo které v ní je nebude svítit,a já ti řeknu,že
světlo v místnosti nesvítí,zeptal by ses mě hloupě jak to vím
Odpověz na mou otázku a to nikoliv špatnou protiotázkou...
1. V tvém případě světlo nesvítí, v mém případě evoluce probíhá. Chceš-li srovnávat, tak
buď klad s kladem, nebo zápor se záporem...
2. Nejsi a zřejmě jsi ani nikdy nebyl na místě, kde bys mohl evoluci, kdežto v tvém případě
bychom byli na místě, ke kterému se otázka vztahuje...
3. Zeptat se tě, jak to vím, by nebylo hloupé. Byla by to zcela legitimní otázka. Zřejmě bys
odpověděl, že světlo nevidíš, existují však i jiná vysvětlení, než že by světlo nesvítilo...
Jednoduše,nemůžeš využívat něco,co není.
Dokazuji existenci něčeho tím, že poznatky o tom využíváme v praxi a ty mi to vyvracíš tím,
že ty poznatky v praxi využívat nemůžeme, protože to, o čem je máme, neexistuje. Jinými
slovy vyvracíš existenci důkazu předpokladem, že dokazovaná věc neexistuje. Vskutku
fascinující. Jen jedna otázka - kde bereš tu drzost ohánět se logikou ?
Nemám obavy,že by se mi někde prokázala evoluce,klidně napiš místa,kde se na
evoluci,která vedla k rozvoji života zde na zemi od původní nejzákladnější formy až do té
dnešní můžu jít podívat.
V laboratořích institucí zabývajících se evoluční biologií...
To máš pravdu,mojí děvkou jistě nejsou,ale něčí zcela určitě.
Právě jsi sdělil, že vědci jsou na sto procent něčí děvka...
Pokud by byla pravda evoluce,pak by nebylo pravdou stvoření Bohem které je uvedeno v
Bibli
To je pravda...
ale potom rovněž není pravda ani Ježíš Kristus,a zase naopak.
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Co znamená "není pravda Ježíš Kristus" ?
Není co vymazávat.
Tvůj souhlas ani tvá víra nejsou vyžadovány...
Bůh a Kristus je FAKT
Fakt, pro nějž na rozdíl od evoluce neexistuje evidence. Já spoléhám na evidenci, ty na svoji
víru...
Srovnávat možnosti změny mluveného jazyka s možnostmi změny živých organismů je už
opravdu zoufalství
Obojí provází drobné odchylky a přenos na další generaci, které v delším čase znamenají
výrazné rozdíly. Žádné zoufalství, vývoj jazyků a vývoj organismů mají některé společné
vlastnosti a lze je tedy srovnávat. Evidentně nevíš, jak funguje analogie...
tohle srovnání si snad nemohl myslet ani trochu vážně
Samozřejmě, že mohl a taky myslím. Je to běžně užívaná analogie, která splňuje všechny
náležitosti a je naprosto v pořádku. Máš nějakou jinou námitku, krom toho, že se ti to nelíbí
?
A já ti zase řeknu,že kdysi lidé mluvili jedním stejným jazykem
Fajn, teď to jenom dokaž...
Já jsem původně nečetl Bibli s úmyslem,že budu věřit Bohu
To taky netvrdím. Četl jsi Bibli s vědomím, že je ta kniha považována za Boží slovo...
až se to jednou najde a zveřejní
Až budou prasata létat...
Je zjevné,že ti dopad případného naprostého kolapsu evoluce na tento svět úplně
nedochází.
Znám dopad naprostého kolapsu geocentrismu na tento svět - zase tak strašné to nebylo...
Jsi vskutku naivní pokud si myslíš,že by tohle svět nechal jen tak bezstarostně pustit do
éteru,a to jenom proto,že by se tím někdo chtěl zviditelnit.
Nejsem naivní, jsem realista a ne konspiratik. Já vycházím z historické zkušenosti, ty ze
svých představ...
Ty jsi ateista a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu ateisty?
Ano. Ty jsi křesťan, a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu křesťana...
No já jsem byl kdysi také člověk
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Ale už nejsi...
takže z toho plyne,že já na rozdíl od tebe dokážu posoudit určitou záležitost z obou stran
Ne, to z toho opravdu neplyne. Vlastně je to přesně naopak, pro což svědčí fakt, že
konvertité obvykle bývají fanatičtější než ti, kteří mají pořád jednu víru. Neznáš přísloví
"poturčenec horší Turka" ?
Ale v současnosti je evoluční učení jedním z hlavních pilířů,na kterém lidé staví své
odmítání Boha ve svém životě.
Máš proto nějaký důkaz ?
Pokud by o tento pilíř přišli,měli by to lidé,kteří Boha do života nechtějí,či v Něj zásadně
nevěří mnohem ale mnohem obtížnější.
Proč ?
Život koho?
Život sám o sobě...
Život bez smrti není "velmi dobrý" možná pro tebe,protože jsi nepoznal smysl života.
Život bez smrti není velmi dobrý, protože má velmi špatné důsledky. Můj postoj ke smyslu
života s tím nikterak nesouvisí...
ale právě proto,protože jsou v Bibli zcela smysluplné a pravdivé věci
Jenže jsou tam i věci, která evidentně pravdivé nejsou...
To že si nemohu historicky prokázat všechny události a postavy
To, že Π není 3 si můžeš bez problému ověřit...
Jinými slovy,nejsi schopen vysvětlit co znamená tvé vyjádření, že "každý je Ježíš v očistci."
Uvedl jsem příklad, který běžně k vysvětlení stačí...
Já se kvůli webovým odkazům které mi dáváš,nebudu učit anglicky.
Naučit se anglicky bys se měl ze spousty jiných důvodů než kvůli odkazům, které ti
dávám...
To mi neříkej,dnes už by většina informací na internetu být měla.
Proč by "měla" ?
Takže ty nevíš,kde na internetu se můžu podívat na spoustu fotografií fosílií organismů z
předkambrijského období,a kde o nich bude uvedeno to,co jsem požadoval?
Pro fotografie použij google vyhledávač obrázků, pro informace si zajdi do knihovny nebo se
nauč anglicky...
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Díval
Pak jsi se díval jinam nebo špatně...
Už jsem ti psal,že já se světem nepotřebuji být kamarád
To je irelevantní. Tvrdil jsi, že používat slovo "důkaz" v souvislosti s evolucí působí trapně.
Evidentně nepůsobí. Tvá absence potřeby kamarádství se světem na tom nic nemění...
Neměj naivní představu o tom,že kdyby se třeba tobě povedlo najít fosílii člověka v jurské
vrstvě navíc společně s nějakým obřím dinosaurem,že by si to okamžitě mohl nechat vysílat
do televize,a zveřejňovat na internetu
Nález bych bez problému zveřejnil okamžitě. Co se týče závěru, že evoluce je vyvrácena,
nejprve bych si několikrát a pořádně ověřil, že se jedná o fosilii člověka v jurské vrstvě s
nějakým obřím dinosaurem a kdyby byly výsledky pozitivní, teprve pak bych ten závěr
zveřejnil. Nic naivního na tom není, paranoiku...
Jako vědec,bys to tak jednoduše udělat nemohl.
Každý vědec je krom své profese rovněž soukromá osoba a jako takový může na vlastní
triko zveřejnit, co se mu zlíbí...
Spolehlivě vím,že mrtvý živočichové ani rostliny,včetně velkých stromů nezkamení jen tak
1. To je pravda. Co ovšem nevíš je, že mezi podmínky zkamenění patří i doba, která je vyšší
než stáří Země podle mladozemců...
2. Neodpověděl jsi na mou otázku...
Chceš teda tvrdit,že eroze na horách nefunguje?
Ne...
No je sice logické,že lidé,žijící poblíž vodních toků zažívaly různé záplavy,ale není logické
předpokládat,že byli tak hloupí,aby si lokální záplavy,které ani náhodou nejsou schopny
zatopit kopce a hory,a před kterými spousta lidí vždycky nějakým způsobem stejně
utečou,zaměňovali za potopu světa
Kdo tvrdí, že ti, co ji zažili, ji považovali za potopu světa ? Za potopu světa ji považovali až
ti, kteří žili o generace později, z nichž někteří se rozhodli tuto zveličenou historku zapsat...
Nepředpokládej,že lidé v minulosti byli úplní vulgaritai
To nepředpokládám. Ty zase nepředpokládej, že se v příběhu můžou během generací
změnit jména, ale nikoliv rozsah potopy...
Jak říkám,to bys musel předpokládat,že lidé v dřívější době,neměli mozek v hlavě
Nikoliv, k tomu stačí předpokládat obecně známou skutečnost, že lidé ve vyprávění
zveličují...
Stopy tu máme,a není jich zrovna málo
Po celosvětové potopě v nedávné době není ani jeden...
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Já opravdu nemám osobně potřebu tebe ani kohokoliv jiného o tomto přesvědčovat
Já zase nemám potřebu tebe přesvědčovat o evoluci...
A víš že jo?
Ne...
Lhal bych kdybych tvrdil,že jsem nikdy nevyužil např.prášky od bolesti.
Takže "ne"...
Život je Bůh,a Bůh předává život v lásce.
Život je život, Bůh je Bůh a láska je láska. Nenapadlo tě někdy, proč na to máme odlišná
slova ?
Protože pokud je pravda to co o sobě píšeš,tak ti v životě schází něco naprosto
zásadního,bez čehož nemůžeš žít plný život.
Mně to neschází, jsem spokojen s tím, že to nemám. Pokud kvůli tomu někdo považuje můj
život za neúplný, je to jeho věc...
Jenže láska nebyla příčinou toho,proč se ten druhý nedokázal vyrovnat se smrtí svého
partnera.
Byl to jeden z důvodů. Dalším byla jeho slabost...
A Ježíš se vydal na cestu všemi městy a vesnicemi, vyučoval v jejich synagógách a kázal
dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu a kdejaký neduh.
1. Neplyne z toho, že můj stav není vrozený, ale způsobený člověkem...
2. "Kdejaký" nerovná se "každý"...
skrze víru může Kristus vyřešit i tvoji záležitost,je to na tobě.
Budu předpokládat, že to je skutečně možné...
1. Já nechci svůj stav měnit...
2. Já nemůžu skutečně přijmout Krista...
3. Já bych neměl přestupovat k žádnému vyznání. Náboženství a psychopatie je velice
špatná kombinace...
"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]

Domů

E-mail

Strana 6 z 7

Úžasná DNA
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

URL zdroje (přijato 01/09/2023 - 01:35):
http://old.kreacionismus.cz/node/1150#comment-91723
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/fakta-pro-stvoreni
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