Evolutieleer is niet wetenschappelijk
maar religieus en occult
M.V. – 24-12-2021

Darwin was niet de eerste om een link te theoretiseren tussen de mens en dieren door een
proces van evolutie. Duizenden jaren vóór Darwin werd geboren leerden de heidense en occulte Hindoes, Boeddhisten en Taoïsten al evolutie. De leer van evolutie is van oorsprong niet
wetenschappelijk maar religieus en occult, gericht tegen Genesis en de God van de Bijbel.
Hindoeïsme:
“Het hindoeïsme gelooft in het concept van evolutie van het leven op aarde. Hoewel het niet
hetzelfde is als het niveau dat de moderne wetenschap kent, verschilt het in veel opzichten en
in zeer fundamentele zin niet veel van de laatste, maar is het breder van opzet. De hindoeïstische evolutietheorie spreekt over de evolutie van niet alleen het fysieke leven, maar ook het bewustzijn en de intelligentie”.
https://www.hinduwebsite.com/evolution.asp
Boeddhisme:

“Hoewel Darwins evolutietheorie de fundamenten van de westerse religie verbrijzelde en het
christendom tot een schipbreuk reduceerde, heeft het het boeddhisme op geen enkele manier geschaad of beïnvloed. Integendeel, het is in overeenstemming met de leringen van de Boeddha, die zo lang geleden zijn gegeven, en heeft dus de wijsheid van de leer van de Boeddha bevestigd”. https://www.buddhivihara.org/buddhism-and-darwins-theory-of-evolution/
Taoïsme:

“In de Tao Te Ching, geschreven door de grondlegger van de taoïstische filosofie in 6de eeuw
voor Christus, Lao Tzu beeldt het “pad van het leven” af als in constante beweging en flux. De
evolutietheorie van Charles Darwin draagt dezelfde boodschap uit : om iets in zijn omgeving te laten overleven, moet het zich aanpassen, anders zal het vergaan”.
https://agilisys.gg/news/article/taoism-darwinism-everything-i-know-about-adapting-change
“De Weg” (d.w.z. Tao 道) kan worden gezien als een intuïtief begrip van de implicaties van de
evolutionaire biologie voor ons individuele leven en de samenleving als geheel, 2500 jaar voordat Darwin en anderen evolutie begrepen met de westerse wetenschap. En post-Darwin blijft dit
begrip relevant, misschien wel meer dan ooit”.
https://solzi-sez.medium.com/taoisms-the-way-explained-by-evolutionary-biology-3aea416d566d
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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