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Er stof det fundamentale i universet, eller er der dokumentation for, at bevidsthed er altings ophav? Er tro og
videnskab hinandens modsætninger, eller er der en sammenhæng mellem de to? Har videnskaben gjort Gud
overflødig, eller er der blot nogen, der får det til at se sådan ud?
I medier og undervisning fremstilles det i overvejende grad som om, videnskabelige facts taler for et gudløst
univers. Indflydelsesrige ateister hævder, at videnskaben understøtter ateismen, og at det kun er et spørgsmål
om tid, før forskningen definitivt kan mane illusionen om Gud i jorden. Karsten Pultz mener, at denne
forestilling er forkert og viser i bogen her, hvordan kvantefysikken modsiger et materialistisk og ateistisk
verdenssyn.
Karsten Pultz (f. 1967) viste i sin første bog, Exit Evolution, hvordan de videnskabelige data entydigt peger
på, at Darwins teori er forkert. Evolutionsteorien er tæt forbundet til materialisme – en filosofi, som hævder,
at stof er fundamentalt, og at alt i denne verden kan forklares ved stof, der reagerer med andet stof.
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