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Zde je v českém článku [1] hezky potvrzeno, co tu prokazuji: že vědecky nelze jednoznačně
(tj. experimentálně, pozorováním, pokusy, výpočty a tvrdou vědou) rozeznat dílo přírody od
díla inteligence, tedy falzifikovatelně rozeznat objekty vzniklé samovolně, čili bez záměru
něčí mysli, od těch, které vznikly úmyslně, čili s inteligentním záměrem (plánem,
projektem). Ani u lidských výrobků, ani u přírodnin, artefaktů, dávných pozůstatků z
minulosti natož živých organizmů nelze vědecky rozhodnout jejich původ a příčiny jejich
vzniku - závěr takového zkoumání, byť za pomoci tvrdé vědy a forenzních metod a
chemických či jiných přírodovědeckých rozborů a výpočtů bude vždy nakonec jen výslednicí
vycházející z citu, zkušeností, svévole, spekulací, hypotéz, příklonu k vlastním zájmům,
náklonostem vlastního srdce či příklonu k názorům druhých (většiny či menšiny, toho či
onoho "experta") atd.
Navíc je dobré si v článku všimnout, jak ani u objektů starých pár tisíc let (nedejte se zmást
těmi desítkami tisíc, to je způsobeno jen chybnými evolučními předpoklady při měření)
věda není schopna rozhodnout původ - takže se můžeme darwinistickým eviluzionistům jen
vysmát, když nám báchorkují, že vědí, co se dělo na této zemi před stovkami miliónů let.
Chacha! Lež na lež, výmysl na výmysl, báchorka na báchorku, podvod na podvod, hypotéza
stíhá hypotézu a svévolný příběh jednoho pomateného vědátora stíhá jiný svévolný příběh
jiného hlupáka či toho samého - toť eviluzionistická terorblije Charlese Darwina, toť odkaz
"velkého" viktoriánského, od mládí prolhaného a duševně nemocného, bohoslovce, který
odpadl od Krista a na jehož ďábelské hlouposti a lži naletělo tolik nepevných a
povrchních lidí! Pavel Kábrt
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Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
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