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

Šriber
Napsal uživatel Foton dne Po, 12/16/2013 - 14:55.
Ale no tak. To, že se opicím nerodí lidi je společně s tím, že rybám nerostou
nožičky kreacionistickým evergreenem.
Preto je ET podľa tvojho príkladu falzifikácie nevyvrátiteľná. (...pretože ani podľa jedného
tábora sa to nemôže stať...)
Přičemž George (evoluční biolog) upozorňuje, že by to ve skutečnost ET
vyvrátilo. Projdi si starší diskuze, já ti to hledat nebudu...
Predebatoval to George s vedeckou komunitou? Zhodli sa na tom aj ostatní evolucionisti?
Prerazilo to aspoň na stránky wikipedie? (...ak ano, daj odkaz...)
Když je něco z hlediska ET nemožné a najde se to, tak to přeci ET vyvrací...
Když je něco z hlediska kreacionismu nemožné a najde se to, tak to přeci kreacionismus
vyvrací...
Jak? Vždyť to nevyvrací, že došlo ke stvoření...
Preto existujú na svete aj evolucionisti veriaci v stvoriteľa. My sa tu však bavíme o evolúcii
a nie o abiogenéze. -Ku stvoreniu je totiž adekvátna abiogenéza. (...hrušky nejsou jabka...)

Ne. Vyvrátí to ET jako takovou.
Abiogenézu to nevyvráti vôbec a teóriu evolúcie len zčasti. Vyvráti to len doterajší koncept
evolúcie. (...a nahradil by ho iný...)
Ne. Vyvrátí to ET jako takovou. Ono to totiž není v rozporu jen s některými
tezemi, ale s ET celkově...
Keby to bola pravda, tak by neexistovali teistickí evolucionisti. (...napr.: J.Grygar...)
Jak podle kterého. Kreacionismus je široký pojem. Vyvrátilo by to třeba striktní
biblický kreacionismus...
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Rovnako tak neexistuje nič, čo by dokázalo na 100% vyvrátiť ET. (...vysvetliť sa dá totiž
čokoľvek.A zvlášť evolucionisti sú majstri na kadejaké vysvetlenia...)
V tom máš pravdu. Abiogenezi by to opravdu nevyvrátilo. Bavili jsme se však o
evoluční teorii, že?
Tak neviem prečo potom TY odbiehahaš k abiogenéze. (...tým, že odbiehaš k stvoreniu,
odbiehaš k abiogenéze, lebo stvorenie v kreacionizme je adekvátne abiogenéze v ET...)
V podstatě ano...
1.
Húsenica sa premení na motýla:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Housenka
2.
Niektoré druhy kobyliek sa za určitých okolností premenia na úplneplne inú verziu vzhľadu
a chovania:
www.youtube.com/watch?v=g5ZMUhxYC0M [1]
...atď...
ET vyvrátená.
WHITE HEART [2]

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [3]

URL zdroje (přijato 01/09/2023 - 10:17):
http://old.kreacionismus.cz/node/1243#comment-104117
Odkazy:
[1] http://www.youtube.com/watch?v=g5ZMUhxYC0M
[2] https://www.youtube.com/watch?v=GPGzv5yD5UU
[3] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/stari-zeme-vesmiru
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