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Vložil/a Pavel Kábrt, Ne, 03/15/2009 - 06:01
INTERNET PROTI EVOLUCIONISMU
ČESKY:
www.dobakonce.cz [1] ..................................Biblická proroctví o závěru dějin
www.rozumnavira.cz [2] ...............................Stránky, které doporučuji
www.memento.junweb.cz [3] ........................Stránky Pavla Kábrta (starší)
www.kreace.org [4] ......................................Stránky Pavla Kábrta (starší)
www.kreacionismus.cz/hewer [5] ...................Stránky Pavla Kábrta (starší)
www.stvoreni.cz [6] …...................................Stránky CASD (Adventisté)
www.evoluce.eljoy.net [7] …...........................Ing. Josef Potoček
www.hcjb.cz [8] /O stvoření….........................Ing. Pavel Steiger
www.bozipravdazvitezi.cz [9]........zajímavé stránky pana Adama
INTERNET PROTI EVOLUCIONISMU
SLOVENSKY:
www.flut.szm.sk [10] ........................................O potopě aj
http://blog.temelios.sk [11] ...............................Ing. Ján Šichula
http://www.solas.sk/ [12] ..................................Solas, Žilina
http://www.tlg.estranky.sk/ [13] .........................Miloš Pobežal
Odkazy na různé články a informace:
http://krestanskeodkazy.webnode.cz....křesťanské weby a další zajímavé informace
www.svedectvi.net.........videozáznamy svědectví víry jednotlivých křesťanů
www.acpolicka.cz...........Apoštolská církev v Poličce
INTERNET PROTI EVOLUCIONISMU
NĚMECKY:
www.wort-und-wissen.de [14]
www.genesisnet.info [15]
INTERNET PROTI EVOLUCIONISMU
ANGLICKY:
www.icr.org [16] ….......(USA) Institut for Cereation Research (ICR) – vznik 1970, Kalifornie,
El Kajon; vysoká škola: Graduate School (Fakulta pro postgraduální studium) je v San Diego
River Valley (Santee, California)
www.creationresearch.org [17] …........(USA) Creation Research Society (CRS) – nejstarší
kreační organizace v USA, vznik 1963, Missouri, St. Joseph, registrována v Michiganu,
nespojena se žádnou církví; má svoje výzkumné středisko The Van Andel Creaton Research
Center (Chino Valley, Arizona)
www.csm.org.uk [18] …......(GB) Creation Science Movement (CSM), 1932 založena jako
"The Evolution Protest Movement", jde o nejstarší kreační organizaci na světě
www.beforeus.com [19] ...................Jonathan Gray, archeologické nálezy
www.drdino.com [20] .....Creation Science Evangelism (CSE, Kent Hovind)
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www.kolbecenter.org [21] .........Katoličtí vědci v USA proti evoluční teorii
http://nwcreation.net [22] ................Northwest Creation Network
www.answersingenesis.org [23] .........Odpovědi v Genesis (AiG)
www.darwinismrefuted.com [24] .......Muslimové proti evoluční teorii
www.evolutionfairytale.com [25] .......Vtipné články proti evoluční teorii
DALŠÍ ADRESY:
www.creationscience.com [26] …www.wasdarwinright.com …
www.mcremo.com [27] …www.creationism.org …www.trueorigin.org ....www.bible.ca
…www.darwinismrefuted.com ...www.creationists.org ....www.s8int.com
…www.biblediscoveries.com …www.omniology.com
http://origins.swau.edu [28] ...www.wasdarwinwrong.com ...
http://www.ordo-militia-pax-dei.forumczech.com/forum [29],
http://www.ordo-militia-pax-dei.webnode.cz [30]
INTERNET PROTI KREACIONISMU
ČESKY:
www.planetopia.webzdarma.cz [31] …Diskusní fórum založené za účelem kritiky kreačních
názorů a polemiky s kreacionisty (debatní stránky)
www.evolucevskreace.ic.cz [32] ….....Diskusní fórum mezi evolucionisty a kreacionisty,
podobné jako předchozí stránky („planetopia“)
INTERNET PROTI KREACIONISMU
ANGLICKY:
www.talkorigins.org [33] …Polemické články evolucionistů proti kreaci, vyvracení různých
kreačních postojů a kreacionisty uváděných faktů
www.darwin.ws [34] .......Kritika kreacionismu, náboženství i křesťanství
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Rate
Štítky:
Odkazy na další informace [35]
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