Téměř všechno je dost jinak
aneb život ve lži
Jak víme z dějin, život ve lži a pomatení mysli nepostihuje jen jedince, ale
i velké skupiny lidí a celé národy.

N

ení tomu ani sto let,
co se téměř 90 miliónů lidí v jednom evropském
státě zbláznilo spolu se svými vědci. A začali se považovat za nadřazenou lidskou rasu.
Jejich
lékaři dělali pokusy na „druhořadých” lidech jako na zvířatech a jejich antropologové onu nadřazenost „vědecky” prokazovali. Začali chytat "málo vyvinuté rasy
lidí" a nejrůznějšími způsoby je likvidovat.
A to vše se dělo ve státě, který měl jedny
z nejkvalitnějších vysokých škol na světě a považoval se za výkvět inteligence.
A přesto zde došlo k totálnímu zhloupnutí
miliónů vzdělaných i nevzdělaných lidí!
V jiném národě na východ odsud došlo ve stejné době k podobnému zešílení, v němž jeho
příslušníci zavraždili desítky miliónů spoluobčanů kvůli prolhané ateistické ideologii.
Samozřejmě, jak v předešlém, tak ani
v tomto případě ne všichni onomu úpadku
rozumu podlehli.
I dnes existuje významná skupina lidí,
včetně vědců z celého světa, která nepodlehla vyznávání poblázněného davu,
že náš svět vznikl sám od sebe za milióny
let. A proto nevyznává nevědecký nesmysl, že cosi kdysi dávno explodovalo a vytvořilo vesmír. Vědci z této skupiny berou
vážně například poznatky z biochemie, že

mrtvé chemické prvky se nemohou samy
od sebe oživit. Staví se na odpor všeobecně rozšířenému nesmyslu, že kdysi dávno
slepé začalo vidět, hluché slyšet, rybám
narostly nožičky a vylezly na souš a jedna
skupina opic zase slezla ze stromů a začala hrát šachy. Na tyhle nevědecké evolucionistické hlouposti věří dnes davy lidí, ale
mnoho vědců ukazuje na faktech, že jde
především o fantazii, která se skutečnou
vědou nemá mnoho společného!
Jedním z nejsenzačnějších současných
objevů v paleontologii, naprosto popírající teorii evoluce, jsou četné nálezy měkkých tkání dinosaurů
a jiných organizmů ve zkamenělinách. Evoluční teorie tvrdí, že dinosauři
vyhynuli zhruba 60 miliónů let předtím,
než se na zemi objevil první člověk. Jak by
ale mohla tkáň nebo řada velmi rychle se
rozpadajících biologických struktur vydržet
ve volné přírodě milióny let v měkkém stavu? V kostech dinosaurů se našly pružné
vazy a krevní cévy, pozůstatky červených
krvinek a elastin, laminin či osteokalcin.
Pokud by tyto kosti byly skutečně staré desítky miliónů let, tak by žádná taková biologická struktura, rychle podléhající rozkladu,
neměla být přítomna. Pokud ovšem dinosauři nežili s člověkem společně po dlouhou dobu. O čemž máme různá písemná
svědectví z minulosti (např. Bible) spolu
s mnoha archeologickými nálezy (např. figurky či rytiny dinosaurů) a další důkazy.

Bestseller německého autora, který byl
knižně vydán před 16 roky (aktualizovaná
a rozšířená verze vyšla před 9 roky)
Lidé věřící v evoluci proto musí zavírat oči
před fakty, nebo vypnout mozek a dogmaticky lpět na své víře, podle které žádná inteligence ke vzniku světa nebyla potřeba. Vše je dílem evoluce.
Něco podobného se ale stalo nacistům
i komunistům - omílali do omrzení stranická hesla a dogmata až dav začal ignorovat realitu. Ti první věřili, že tomu tak
bude 1000 let, ti druzí už rovnou na věčné časy a nikdy jinak!
Pavel Kábrt

