Darwinova záhadná nemoc
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

Darwinova záhadná nemoc
Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 04/07/2017 - 17:18
Russell Grigg
Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978.
Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu.
Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a
sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě
vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články v angličtině
Z http://creation.com/charles-darwins-mystery-illness [1] přeložila Martina Potužníková,
ediční úprava Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz [2] – 4/2017. Permition granted by
Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation
17(4):28-30 v září 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde [3]. Na
stránkách CMI jsou i další české články zde [4]. CMI – Creation Ministries International
/Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým
organizacím [5] mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./.
Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem
v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Image Wikipedia.com

[6]
Charles Darwin trpěl extrémně špatným zdravím po většinu svého produktivního života.
Encyklopedie The New Encyclopaedia Britannica říká, že ‘některé symptomy—bolestivé
nadýmání, zvracení, nespavost, bušení srdce—se objevily plnou silou až ve chvíli, kdy začal
psát svůj první zápisník o transmutaci [transmutací se tehdy nazývala evoluční teorie pozn. PK] v roce 1837. [Právě toho roku se vrátil do Anglie z pět let trvající plavby na palubě
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H. M. S. Beagle.] Přestože byl vystaven hmyzu Jižní Ameriky a mohl snad být nakažen
Chagasovou chorobou nebo jinou tropickou nemocí, pečlivá analýza jeho záchvatů v
kontextu jeho aktivit ukazuje na psychogenní původ jeho potíží.’1 (Psychogenní znamená
mající původ v mysli nebo z duševních stavů.) Další příznaky zahrnovaly ‘závratě, bolest
hlavy … citlivý žaludek, mdloby, svalové záškuby, motání hlavy, mžitky před očima.’2 Dnes
bychom to nazvali úzkostnou psychoneurózou.3
Takže co tedy způsobilo tento Darwinův stav extrémního stresu? O co se tak velmi obával?
A proč je to pro nás dnes relevantní?

Odmítnutí náboženských vlivů
Charlesovo přemýšlení a psaní o předmětu evoluce a přírodního výběru způsobilo, že
odmítal všechny náboženské vlivy ve svém životě. Jedním z nich byl William Paley.
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