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...
Napsal uživatel Telesto dne Út, 12/10/2013 - 08:48.
Na článku je krásně vidět typické pseudovědecké myšlení maldokreacionistů.
Mladokreacionisté holt pracují s pohádkami a výmisly, kdežto skuteční vědci s důkazy a
doklady, které mají.
Mimochodem, když objevíme nějaký druh ve vrstvách starých 50 milionů let, tak můžeme s
jistotou tvrdit, že toto zvíře žilo minimálně právě před 50 miliony let. Porovnejte s
přístupem mladokreacionistů. Oni ani žádný fosilní záznam nepotřebují. Nepotřebují
geologické kladívko, ani hmotnostní spektroskopy. Prostě mrknou do Bible a s jistotou ví, že
to a to zvíře žilo před 6000 lety. Věda vs. pavěda.
Zajímavé je ovšem úžasné porovnání logiky a pavědecké "metodiky":
Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve
fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala
25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí
učiněných do měkkého podkladu“?
Shrnmě si fakta, která máme:
1) Stopy jsou staré 3,6 milionu let.
2) V té době (3,9 - 2,9 mil. let) jediné fosilní důkazy hominidů v té oblasti patří rodu
Australopithecus.
3) Genetické studie ukazují na vznik Homo sapiens před několika stovkami tisíc let.
4) Fosilní záznam Homo sapiens se objevuje v horninách několik stovek tisíc let starých.
5) Australopithecus afarensis chodil po dvou vzpřímeně.
Vědec usoudí, že tyto stopy patří pravděpodobně Australopithecovi.
Pavědec mladokreacionista, z těchto důkazů usoudí, že se jedná o stopy moderního
člověka.
Opravdu ukázkový příklad!
„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich
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