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Co vám zkamenělina nikdy nepoví
Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 12/09/2013 - 23:32

Drsoňman
Napsal uživatel Foton dne Út, 12/17/2013 - 13:43.
.
Příkladů pomalých postupnych změn je cela řada a byly tu opakovane
prezentovány.
Ja som tu žiaden taký príklad v zmysle minule uvedeného nepobadal.
Vývoj oka z epitelovych buněk povhopitelně pozorován nebyl a pokud je ET
spravna, tak ani být nemůže. Pro to, že se tak dělo existují nepřímé důkazy.
Ja nechcem od teba pozorovanie, ale popis, ako ten vývoj mohol prebehnúť.
....Keď sa rozhodnem tvrdiť niečo neobvyklé, musím to patričným spôsobom aj dokázať.
-Keď sa napríklad rozhodnem tvrdiť, že mediálny prehrávač sa dá naprogramovať
postupnými zmenami (úpravami) textového editora (pričom každá zmena ktorú treba
spraviť vypôsobí nejakú funkčnú výhodu celku), musím to dokázať. Musím sadnúť k
počítaču, a ukázať tie zmeny, ktorými sa to dá spraviť, pričom pri každej zmene ukázať, že
program ako celok naozaj získal nejakú výhodu.
Vývoj oka z epitelovych buněk povhopitelně pozorován nebyl a pokud je ET
spravna, tak ani být nemůže.
To čo pozorované byť nemôže, je blízke tomu, že to neexistuje.
Pro to, že se tak dělo existují nepřímé důkazy.
To niesu dôkazy o náhodných mutáciach!
(...náhodné mutácie sú jeden z pilierov neodarwinizmu...)
Já vám nebudu hledat, jak přesně se krok po kroku vyvíjelo oko. Informací mate
plný internet a génius vaseho formátu si je jistě schopen dohledat si to sám.
Ja som žiadne také informácie nenašiel, kde by som sa dozvedel, aké zmeny genotypu
musím postupne robiť, aby som z pokožky dostal oko. .....Popis zmien genotypu je totiž to
najpodstatnejšie, pretože genotyp je príčinou fenotypu. (v našom prípade epitelových
buniek a rodopsínu) ....Jedná sa o celkom rozdielne programy.
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podle ET se evoluce děje malými kumulativními změnami v průběhu času.
Je to len ničím nepodložený výmysel. Nič také sa nedeje.
Tedy vaše elaboraty o tom, jak nemožnost jednorázového vzniku sloziteho
proteinu vyvraceji ET, jsou od základu chybné, nebot je toto s ET v souladu.
Strawman. Nič také netvrdím. Všade hovorím o postupných zmenách, a snažím sa tento
koncept bližšie rozoberať.
Kdyby se to delo, bude ET vyvracena. Hototo, tečka. O tom, jak přesně co vznika,
rec nebyla a bavit se o tom zvlášť s vámi nebudu.
Rozprávaš sa so svojimi strawmanmi. Baví ťa to?
WHITE HEART
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