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Napsal uživatel George (neověřeno) dne Pá, 06/13/2014 - 10:40.
Pěkně ses vyhnul odpovědím. Já nejsem Behe.
To je nepodstatne. To, ze lze zjistit zda neco zmutovalo/nezmutovalo je vseobecne znamy
fakt, ktery pokud je mi znamo nikdo nepopira. Pokud ty z nejakeho duvodu ano, tak bys mel
objasnit v cem se Behe a vsichni ostatni tedy myli. Pokud se na jedne strane snazis budit
dojem, ze te problematice rozumis, a soucasne se na druhe strane ptas na notoricky zname
a zakladni veci, ktere nepopiraji ani kreacioniste - viz napriklad onen clanek o pozitivnich
mutacich u octomilky, ze ktereho jsem citoval Anonymovi - tak to moc dobre nevypada.
Já se tě už delší dobu ptám na důkazy, ukazující na postupný vývoj. Zatím si žádné
nepředložil.

Neprimych dukazu, potvrzujicich postupny vyvoj, je dost. To, ze ty - dalsi kreacioniste - je
neakceptuji, neni muj problem. Anonym se tu zmohl na namitani toho, ze "postupny vyvoj
je premisa". Ja ale nemuzu prijit na to, proc presne by to mel byt problem. Kreacionisticky
model snad zadnou premisu nema nebo co?
To se s tím nedá ani trochu srovnávat. Kulka je jasně definovaný špecifický objekt (složení,
velikost, tvar), dle kterého je možné jem beze vší pochybnosti stotožnit s lidským výrobkem
používaným ve zbraních.
A co ma byt? Ja mluvim o hledani neprimych dukazu pro hypotezy jako "byl zavrazden",
"byla to sebevrazda", "byla to nehoda".
Už jsem ti vysvětlil co znamená, když např. při vývoji křídla octomilek se podílejí geny, které
jsou slaběji či silněji exprimovány v ostatních, kráčivých končetinách.
"Nevysvetlil" jsi nic.
Operujes s nejakym "tvurcem biosfery", jehoz existenci ani nejsi schopen dolozit.

To

zadne "vysvetleni" neni.
Ty hypotézy jsou nefalzivikovatelné, a tudiž nevědecké.
Hypotezy falsifikovatelne jsou. Kdybys tomu rozumel, tak te i napadne jak.
Jinak pozorovatelnou realitou je, ze ke zmene funkce proteinu staci i jedina mutace.
Krome toho si protirecis, nebot chces ukazat neco, o cem si podle vseho myslis, ze to nelze
zjistit. Ovsem ono to zjistit lze, viz napriklad tato studie.
Tady nejde o mé tvrzení, ale o tebou nesplněný požadavek mé poptávky po důkazech
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evoluce.
Tebe zadne "dukazy evoluce" ve skutecnosti nezajimaji. O tom svedci i tvrzeni typu "jestli
se mýlím, tak mě oprav a ukaž praktický příklad řetězce takových nahodilých změn, které
povedou on nohy ke křídlu", kdy ja pisu o hypotezach pracujich s modifikace nejakě jiz
existujici struktury (napriklad prave vybezku slouzicich jako vnejsi zabry) a ty pises neco o
zmenach vedoucich "od nohy ke kridlu". Jsou snad ty zabry jepic na prvni pohled az tak
odlisne od kridel, respektive vypadaji vic jako noha nebo vic jako kridlo?

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]
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