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

Re: Telesto
Napsal uživatel Anonymní uživatel (neověřeno) dne St, 06/18/2014 - 20:59.
Srovnávání genů v rámci jednoho živočišného druhu je snad zcela úplně něco jiného, než
srovnávat mochomůrku s člověkem. Takže argumentovat psama je opravdu irelevantní.
Co se týká vědeckosti evoluční teorie, tak dokazovat existenci nadpřirozeného Tvůrce je
možná daleko vědečtější, než dokazování v ET.. Navíc dokazovat Stvořitele (ze stvořených
věcí) není nic proti logice, kdežto závěry ET se často logice příčí. (viz přirozený výběr)
To jen za začátek, že STEJNOCENNÉ tady v tom případě neznamená VĚDECKÉ.
1) Nesmysl číslo jedna. Endosymbiotická teorie o původu mitochondrií a chloroplastů.. Na
to, že to byly původně samostatné organismy, prý poukazuje jednak vlastní DNA tak
vícečetná membrána atd atd.. Já se ptám PROČ?
Evidentně plní mitochodnrie a chloroplasty svoji funkci, a bez mitochondrie bychom se živé
eukaryotické buňky asi těžko dovedli představit. Nemůže to být tak, že mitochondrie byla
součástí buněk vždy? V přírodě existuje omezené množství způsobu získávání energie,
takže řeči o tom, že by to mohlo fungovat jinak a proč je to zrovna tak, a že když by nebyla
evoluce, že by to určitě fungovalo jinak atd. jsou jen lacinné keci, které žádnou vědeckost
této hypotéze nepřidávají.. To, že má něco vlastní DNA, více membrán a jiné zvláštnosti
oproti jiným organelám vůbec nemusí znamenat, že byla mitochondrie(chloroplast) dané
buňce cizí. Je to jen domněnka, která se opírá pouze o výjimečnost daných organel.. Já bych
se klidně přikláněl k tomu, že ta mitochondrie nikdy jiný organismus nebyl. Jednak se mi
zdá domněka endosymbiózy totálně nesmyslná (o co se opírá? pozoovali jsme někdy něco
podobného? LOL) a druhak je to jen lhaní o tom, že to někdy bylo možné, ačkoliv dnes nic
podobného ani nasimulovat nedokážeme...Jednodušše to stojí celé na vodě.
2) Evoluční teorie dělá zcela zásadní chybu v tom, že zaměňuje příčinu a důsledek. Přečtěte
si něco o paleoantropologii, jak všechny různé soustavy člověka musely strašně měnit v
důsledku toho, že se člověk stal bipedním tvorem atd.. Nebo když evolucinista vidí
organismus "dokonale" přizpůsoben svému prostředí, tak automaticky usuzuje na nějaký
dlouhý adaptační proces... Místo toho, aby usoudili na něco docela jiného...
Je sranda že některé vztahy predátor-kořist se vývíjely asi nejspíš tak, že ten predátor se
dokonale přizpůsobil lovu dané kořiští, a kořist zůstala po miliony let tupou a bezbrannou,
zatímco se predátorovi vyvinuly všechny možné smysly i nesmysly tak kořist ne nezmohla
na nic jiného než tupě zírat do blba a vůbec se nepřizpůsobovat.
Loučím se.
POZNÁMKA: Není to trochu evoluční paradox? Tahle diskuse, to, že člověk dělá fůru
"neevolučních" věcí? Tolik věcí zbytečně zcela proti zákonům evoluce, jak by se měli
živočichové chovat. Není paradox v tom, že výtvor evoluce přemýšlí o své evoluci? Že
sprostá náhoda vyprodukovala něco, co dokáže přijít na to, že ho vyprodukovala náhoda? K
čemu člověk potřebuje tyhle diskuze? Proč se evoluce dala tímhle směrem, kdy se zdá, že
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člověk dělá 90% totálně zbytečně.
Mimochodem, pokud byste opravdu věřili ET, tak by pro vás neměl mít lidský život nijak
vysokou hodnotu. Koneckonců ET + eugenika byly hitem před světovou válkou... Potom co
se na to ukázalo ,že to trochu smrdí, tak všechny eugenické ústavy přetramsformovali do
"zelených" ústavů..
Jestliže jste výtvorem ET v jakou věříte, tak vůbec nechápu Vaši snahu o vysvětlování,
dokázování atd. nám lidem, kteří tomu nevěříme. Mě se zdá, že je to trochu zbytečný..
Nebylo by to zbytečné a nepodstatné pouze pokud byste výtvorem vámi chápané ET
nebyli.. Pak by aspoň trochu dávalo smysl to, proč tu vůbec píšete svoje názory..
Dobrou noc.

Štítky:
Stáří Země a vesmíru [1]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 19:41):
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[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/stari-zeme-vesmiru
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