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W dwóch słowach o ważnym

Tytuł dzisiejszej notki pochodzi od rosyjskiego pisarza Antona Błagina. Na
https://cont.ws/@antonblagin/1222639 wyjaśniał on pewnemu blogerowi ważny dla wielu ludzi problem.
Poniżej cytowany fragment dotyczy wiedzy o Bogu, ale jego podtekst jest tak szeroki, że notka mogłaby
nosić tytuł "O nauce i wierze, o Przyrodzie i Bogu". 

...Myślę, że w najbliższym (lub niezbyt odległym) czasie ludzie będą mieli dostęp do jakościowo
nowej wiedzy, będzie to dla nich wielkie objawienie, a jednocześnie nie spowoduje żadnych
wątpliwości. Ze względu na tę ostatnią okoliczność przytłaczająca większość dorosłych zaakceptuje
tę nową wiedzę natychmiast i na zawsze! Będzie to związane ze zrozumieniem przez człowieka jego
miejsca w naturze i miejsca ludzkiej duszy w przyrodzie (w systemie Wszechświata). Ta wiedza
będzie prosta, jasna, naturalna (bez bla bla bla) i WSZYSTKO WYJA ŚNIAJĄCA w takim stopniu,
że w najbliższej przyszłości dzisiejsze religie będą postrzegane jako pewien rodzaj dorosłego
kretyństwa lub dobrowolnego szaleństwa. A zrozumienie Boga, które ma miejsce we wszystkich
trzech Abrahamowych religiach, z powodu uderzającego kontrastu między starą a nową wiedzą,
będzie w niedalekiej przyszłości wywoływać u ludzi smętny uśmiech. Wszyscy będą się dziwić, jak
można było wcześniej poważnie uwierzyć w te niemądre i absolutnie błędne "bajki dla dorosłych", i
jak znaczna część ludzkości mogła wcześniej żyć w pojęciowej przestrzeni tych w dużej mierze
niedorzecznych bajek "o Bogu"!...

Z twórczością pisarza A. Błagina (w języku rosyjskim) można szerzej zapoznać się na
https://cont.ws/@antonblagin/ bądź na https://blagin-anton.livejournal.com/2019/02/ 
A do przedstawionego fragmentu wypowiedzi pisarza A. Błagina kieruje link " В двух словах о
важном..."  na https://blagin-anton.livejournal.com/1051954.html 
Podstawy tej jakościowo nowej wiedzy, o której pisze Błagin, już istnieją, i ten pisarz miał możliwość
zapoznać się z nimi. Można zapoznać się z nimi po polsku (na
https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/777394 i http://pinopa.narod.ru/01_C4_Fikcja_w_nauce.pdf) 
albo po rosyjsku (na http://pinopa.narod.ru/01_C4_Fikcja_w_nauce_ru.pdf). 
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