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DE DIO=NATURO
La KorpoSpirito tra la okulvitroj de Spinozo
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"Vi serĉas Dion ? Kvazaŭ vi serĉas viajn okulvitrojn, dum ili estas sur 
via nazo !" Tion povus diri Spinozo, polurante vitrojn de optikiloj. 
Lia Dio estas la Universo, la nura Naturo. Neniu supertera Spirito 
iam kreis Homon, donis al li kiel ludilo Teron, kreskaĵojn kaj 
animalojn, kiujn li povus rompi laŭ sia plaĉo, nek gvidas kaj 
juĝas liajn agojn. Naturo instigas ĉiun aĵon ekzisti. Ĝi kreas 
vivon, simple laŭ siaj leĝoj, sen "granda arkitekto" nek celo. La 
Homo estas nur ĝia portempa avataro. Lia konscio estas Dio, kiu 
provas konigi sin. La kono de Dio estas la ĝojo de la Homo.
La avideco de nia specio kaj ĝia nekonsekvenco minacas ĝian 
ekziston. Tra la mikroskopo de Spinozo, la aŭtoro, kuracisto 
kaj fiziologo, analizas ĝian funkcimanieron kaj kiel antaŭgardi 
ĝin kontraŭ memruiniĝo. Ĉu la homaro naskos sufiĉe rapide 
pli klarvidajn gvidantojn, kapablajn devigi ĝin adapti siajn 
ideologiojn kaj agojn al la senindulgaj leĝoj de la Naturo. 

Robert Molimard estas honora profesoro de fiziologio ĉe la 
medicina Fakultato Paris-Sud, kaj eks-ĉefkuracisto pri interna 
medicino ĉe la hospitalo Max Fourestier en Nanterre. Pioniro 
de la scienca esplorado pri tabako kaj tabakismo, li kreis la 
unuan mondan instruadon kaj diplomon de tabakologio. 
Plurlingvulo, li firme estas fidema pri la humanisma estonto 

de esperanto. Li tradukis kaj publikigis esperante siajn du verkojn pri tabako 
por ĉiuj legantoj, elŝuteblaj senpage el lia retejo www.tabac-humain.com.
Ano de Formindep, asocio por instruado de kuracistoj por la nura profito 
de malsanuloj, sendependa de influoj de profitemaj sanfakaj industrioj, 
li zorgas rubrikon en ĝia retejo  www.formindep.org pri alia politiko pri 
tabakologio ol la oficiala. Li estas ano de la Franca Ligo por Homaj Rajtoj.
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