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Nejlepší kreační novinky roku 2013: Stáří Země
Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 01/13/2014 - 15:43

George
Napsal uživatel 777 (neověřeno) dne Pá, 06/13/2014 - 11:59.
To, ze lze zjistit zda neco zmutovalo/nezmutovalo je vseobecne znamy fakt,
Mě nezajímá ČI zmutovaly, ale JAK zmutovaly. Mutace je změna v uspořádání nukleových
bází. To nic nevypovídá o příčinách, které změnu způsobily. Často se jedná o programem
řízené procesy a ne náhodné změny. (I když to tak na první pohled může vypadat.)
Neprimych dukazu, potvrzujicich postupny vyvoj, je dost.
Já zatím nepostřehl ani jeden. Možná bys mi věděl pomoci.
A co ma byt? Ja mluvim o hledani neprimych dukazu pro hypotezy jako "byl zavrazden",
"byla to sebevrazda", "byla to nehoda".
Díky identifikaci těch kulek jsme toho schopni. Ty ale nevíš, odkud geny pocházejí. (Jen se
domníváš.)
"Nevysvetlil" jsi nic.
Vysvětlil. -V myšlení programátora má jednoduchost a univerzalita kódu přednost. Nestará
se o to, že nějaký chytrák v budoucnu bude schopen ze společných struktur odvodit
domnělý evoluční vývoj.
Operujes s nejakym "tvurcem biosfery", jehoz existenci ani nejsi schopen dolozit. To zadne
"vysvetleni" neni.
O tvůrci svědčí jeho produkty.
Hypotezy falsifikovatelne jsou.
Jak?
. Kdybys tomu rozumel, tak te i napadne jak.
Nechám si poradit.
Jinak pozorovatelnou realitou je, ze ke zmene funkce proteinu staci i jedina mutace.
To není důkaz, že celý gen mohl vzniknout řetězcem takových mutaci. Někdy se stává, že i
jediné písmeno změní výzmam věty. Tím ale nelze vysvětlit vznik té věty.
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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.
Dohady, domněnky, spekulace, ale žádný konkrétní postup (návod), jak opsin vznikl. (Jak ho
vytvořit řetězcem drobných mutací.)
Tebe zadne "dukazy evoluce" ve skutecnosti nezajimaji.
Zajímají. Už jsem ti je popsal. Třeba jít k jádru věci, a ne běhat kolem, jak baba kolem horké
kaše.
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",
Ano. Vždyť to je to nejdůležitější. Tohle přece vy tvrdíte, že takhle vnikla veškerá
biodiverzita. Je troufalé požadovat o tom důkazy?
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".
Vždyť ty nemáš žádné důkazy o nějakém výběžku, natož, že se z něj staly žábry. (A to už
ani nemluvím o tom, že ten přechod třeba popsat geneticky, což je vlastně úplně to
nejdůležitější, protože genotyp je příčinou fenotypu.)
Hypotézy nejsou důkazy.
Jsou snad ty zabry jepic na prvni pohled az tak odlisne od kridel, respektive vypadaji vic
jako noha nebo vic jako kridlo?
Vzhled se může podobat, ale to přece ještě nic neznamená. Kolo se podobá na velké brýle,
ale to přece ještě nic neznamená, že?

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]
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