
Téměř všechno je dost jinak
aneb život ve lži

Není tomu ani sto let, 
co se téměř 90 milió-

nů lidí v jednom evropském 
státě zbláznilo spolu se svý-
mi vědci. A začali se považo-
vat za nadřazenou lidskou rasu. Jejich 
lékaři dělali pokusy na „druhořadých” li-
dech jako na zvířatech a jejich antropo-
logové onu nadřazenost „vědecky” proka-
zovali. 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 svě-
tě a považoval se za výkvět inteligence. 
A přesto zde došlo k totálnímu zhloupnutí 
miliónů vzdělaných i nevzdělaných lidí! 

V jiném národě na východ od-
sud došlo ve stejné době k po-
dobnému zešílení, v němž jeho 
příslušníci zavraždili desítky mi-
liónů spoluobčanů kvůli prolha-

né 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 ne-
podlehla vyznávání poblázněného davu, 
že náš svět vznikl sám od sebe za milióny 
let. A proto nevyznává nevědecký nesmy-
sl, že cosi kdysi dávno explodovalo a vy-
tvořilo 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 všeobec-
ně 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 zača-
la hrát šachy. Na tyhle nevědecké evoluci-
onistické 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 popí-

rající teorii evoluce, jsou četné ná-
lezy měkkých tkání dinosaurů 
a jiných organizmů ve zkameně-

linách. 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 sta-
vu? 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 de-
sítky miliónů let, tak by žádná taková biolo-
gická struktura, rychle podléhající rozkladu, 
neměla být přítomna. Pokud ovšem dino-
sauři nežili s člověkem společně po dlou-
hou dobu. O čemž máme různá písemná 
svědectví z minulosti (např. Bible) spolu 
s mnoha archeologickými nálezy (např. fi -
gurky či rytiny dinosaurů) a další důkazy. 

Lidé věřící v evoluci proto musí zavírat oči 
před fakty, nebo vypnout mozek a dog-
maticky lpět na své víře, podle které žád-
ná inteligence ke vzniku světa nebyla po-
třeba. Vše je dílem evoluce.
Něco podobného se ale stalo nacistům 
i komunistům - omílali do omrzení stra-
nická hesla a dogmata až dav začal igno-
rovat realitu. Ti první věřili, že tomu tak 
bude 1000 let, ti druzí už rovnou na věč-
né časy a nikdy jinak!

Pavel Kábrt

Jak víme z dějin, život ve lži a pomatení mysli nepostihuje jen jedince, ale 
i velké skupiny lidí a celé národy.

Bestseller německého autora, který byl 
knižně vydán před 16 roky (aktualizovaná 
a rozšířená verze vyšla před 9 roky)

ZáhADY, TAJEMNO, VÍRA

Pozvánka na přednášku

Dalším hostem v sérii našich přednášek 
bude Pavel Kábrt (nar. 22. 3. 1949), 

autor knihy Jak se nezbláznit: 33 omylů 
rozšířených dnes mezi lidmi, pravidelný 
přispěvatel do našeho časopisu.

Český klub skeptiků Sisyfos mu v roce 2010
udělil stříbrnou cenu Bludný balvan „za dlou-
holetou propagaci vědeckého kreacionismu”.
Je dlouholetým členem americké vědec-
ké společnosti Creation Research Society 
(CRS). O té se dá velmi zjednodušeně říci, 
že odmítá výklad vzniku světa čirou náhodou 
a tvrdí, že svět vznikl zásahem vyšší inteli-
gence. Pro svá tvrzení předkládá na před-
náškách různé důkazy a poznatky z mno-
ha oborů. Například z archeologie, 
genetiky a dalších přírodověd-
ních disciplín. Prezentované 
materiály má díky osobní-
mu přátelství s některým 
z vědců, další pocházejí 
od institucí CMI (Creation 
Ministries International), 
AiG (Answers in Gene-
sis), ICR (Institute for 
Creation Research), ID 
(Intelligent Design), W&W 
(Wort und Wissen) atd.
V roce 2005 spoluorgani-
zoval konferenci „Darwin and 
Design” v Kongresovém centru 

v Praze, jejímž hlav-
ním organizátorem byl
americký biochemik
Charles Thaxton, autor 
knihy Tajemství vzni-
ku života. Vystupoval v televizi a v rozhla-
se, v poslední době se však z veřejného vy-
stupování již spíše stahuje. Proto jsme rádi, 
že přijal naše pozvání. 
Často opomíjenou skutečností je fakt, že 

za svůj život pomohl nezištně de-
sítkám občanů v nouzi vrátit 

se do života. Mnohé z nich 
totiž doslova našel na 
ulici, vzal je do svého 
příbytku a dal jim šanci 
začít znovu. Bez kon-
cepcí, akčních plánů 
a dalších vymožeností 
moderní doby. Z toho-
to pohledu patří mezi 

výjimečné a ojedinělé 
osobnosti v soudobém 

světě.

Petr Duchek

(viz první strana)
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