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Oslice porodila´zedonka´
Vložil/a Pavel Kábrt, So, 08/07/2010 - 14:13

Ad jejich potopa
Napsal uživatel Stoura dne Ne, 08/08/2010 - 21:52.
slovz "jejich Potopou" jsem měl na mysli to, že celosvětová potopa patří do jejich modelu
světa. Že ji popisují jako celosvětovou, to nijak neypochzbňuji a výynameam pro jejich
model jsem zvýraznil i velkým písmenem. V jiných modelech světa se prostě celosvětová
potopa podle mladozemslého popisu nevyskytuje, je proto dobré to oddělit, aby bylo jasné,
kdo ji propaguje.
Ale důležitější je asi rozebrat otázky, spojené s kritikou přivlastňovacího zájmena.
Příčinná souvislost údajné Potopy s letošními požáry v Rusku mi není moc jasná, ale třeba
se to nějak osvětlí později.
pavel Kabrt píše: Evolucí nemůžeme vysvětlit ani vznik jediné zkameněliny
Jak to že ne? Pokud platí evoluční teorie, měli by se v minulosti vyskytovat předkové
současných tvorů. Alespoň jeden z nich by zkamenět mohl - to snad připouští i kreacionisté,
nebo ne?
kdepak dnes vznikne pohřebiště zkamenělin, slyšel kdy o tom někdo něco?
Vznik zkamenělin má několik fází. Za prvé uložení tkání, které mají zkamenět a poté
samotná fosilizace. Zjevně se ptáte na první z nich. Ale ta na mnoha místech přece probíhá.
Za prvé sám na začátku svého příspěvku jmenujete lokální katastrofy (apříklad záplavy
nebo erupce sopek, které mohou opakovaně shromažďovat těla zvířat) A pak jsou i dnes
známa místa, která fungují jako přirozné pasti - přirozené zdroje CO2 a methanu, bažiny,
asfaltová jezírka, jaskyně. Ale asi bychom museli případ po případu probrat to, co máte na
mysli.
Byla to tedy NAŠE potopa, pozemská, proto jinde na blízkých tělesech nic podobného
není,
Je. Mysím, že poněkud ignorujete (nevím zda záměrně) existenci Jupiterova měsíce Europy.

Štítky:
Evoluce organizmů [1]

Domů

E-mail

Strana 1 z 2

Oslice porodila´zedonka´
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

URL zdroje (přijato 01/09/2023 - 01:10):
http://old.kreacionismus.cz/node/459#comment-9807
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/evoluce-organizmu

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 2 z 2

