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Absolutna Prawda - życzenia dla wszystkich

Na stronie http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/320218,giordano-bruno-prawda-najwyzszym-dobrem
Arkadusz Jadczyk napisał komentarz, a Pinopa jego część wykorzystał jako pretekst i okazję, aby
przedstawić Absolutną Prawdę i życzyć wszystkim, aby tę Prawdę dostrzegali.

"Współczesna nauka w samej rzeczy może być chora. Miast zmasakrowanych zwłok kobiet i dzieci
straszyć w niej może zmasakrowana Prawda."

Sądzę, że dla pełniejszej jasności na temat Prawdy (w domyśle: prawdy logicznej) i Prawdy (w domyśle:
Prawdy Absolutnej), należy te dwie Prawdy od siebie odróżniać. 
Powyższa opinia może dotyczyć jedynie prawdy logicznej. Ta rzeczywiście może być "zmasakrowana" do
tego stopnia, że nie tylko może straszyć. Ta Prawda może być tak zniekształcona, że staje się
nierozpoznawalna, a pod jej imię podkłada się zupełnie co innego. 
O tym, że we współczesnej nauce tak właśnie się dzieje (zwłaszcza w nauce o przyrodzie), może
przekonać się każdy, kto potrafi odróżniać Prawdę, która istnieje jedynie w związku z faktami
doświadczalnymi, od nielogicznych wytworów umysłu, które są podawane za prawdę naukową, logiczną,
za Prawdę pisaną z dużej litery. Związki tych nielogicznych wytworów umysłu z faktami
doświadczalnymi są mgliste, niewyobrażalne...

A co można powiedzieć o Prawdzie Absolutnej? Górnolotnie można powiedzieć, że nie jest ona od
czegokolwiek zależna, że jest wprost przeciwnie: wszystko jest zależne od Prawdy Absolutnej. A więc,
jest od niej zależny i kształt wszechświata, jaki on ma w każdej chwili, i świadomość każdego człowieka
oraz najdrobniejszego robaczka, i wszystko inne, o czym można powiedzieć, że to rzeczywiście istnieje i
daje się potwierdzić doświadczalnie - w doświadczeniach psychicznych i fizycznych. 
Absolutną Prawdę można również poznać doświadczalnie, ale nie za pomocą pojęć. W każdej chwili
każdy, kto będzie to czytał, i wszyscy inni, którzy nie będą tego czytali, a nawet najdrobniejszy robaczek,
który nigdy nie pozna prawd, jakie są dostępne człowiekowi, istnieje w zupełnej zgodności z Prawdą
Absolutną. Ale tej Prawdy nie może dostrzec. Widzi wszystko, co z tej Absolutnej Prawdy się rodzi...
Oczywiście, widzi w takiej postaci, w jakiej to umożliwiają jego zmysły i umysł. Ale nie widzi źródła, z
którego to wszystko wypływa i dzięki któremu istnieje.

Napisałem tu już tyle, że pozostaje mi jedynie życzyć wszystkim, aby we wszystkim, co zdarza się w
każdej chwili, dostrzegali działanie Absolutnej Prawdy i zobaczyli, jak wszystko, co istnieje, ładnie
układa się w jedną, zupełną, logiczną całość.
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