
Lançando um novo olhar... valores do universo natural                                 Ana Maria Felippe 
 

Parte_6 - Eu e o outro - 1 

Eu e o outro 
 

A RELAÇÃO como descoberta do mundo 
 
A criatura ser humano — obra primeira e única do Criador — instaura, pela 
capacidade de razão, a necessidade e a condição da relação.  Ao estabelecer 
relações, a criatura constata-se como separada e logo identifica algumas 
possibilidades com a realidade: 
 

eu - mundo - onde ocorre: pesca, colheita e plantação, domesticação e 
criação de animais, garimpo, extração de minérios, 
técnicas, conhecimentos, práticas sociais, práticas 
curativas, o lúdico como sinal de satisfação com a 
natureza e consigo mesma; 

eu - Criador - onde se encontra: a busca do conhecimento, a criação 
pela arte, o pensar filosófico; a religião como um caminho 
para o Criador, o litúrgico como louvor ao Criador; 

eu e o mundo - Criador - onde se constituem: filosofias, religiões, artes, 
jogos, técnicas e tecnologias, conhecimentos, a ideologia 
como lugar de desencontro da criatura. 

 
Nos diferentes modos de relação, o ser humano busca, por um lado, o 
conhecimento, na tentativa de compreensão da 'realidade' do mundo e da 
situação humana nesse mundo.  De outro lado, encontramos o fazer humano, 
que além de tentar garantir a 'vida' humana do ponto de vista da sobrevivência 
física, estrutura modos de convivência com todo o entorno, na medida em que 
a criatura ser humano se constata como diferente de todas as outras criaturas.  
O caminho que o ser humano percorre — na busca do conhecimento e nos 
diferentes fazeres que institui — parece confirmar a distinção entre eu e não-
eu. 
 
Como segundo da Criação e tendo como tarefa cooperar conscientemente com 
o movimento do Todo, é no conhecimento e no fazer que o ser humano vai 
demonstrar sua atitude de atenção e de cumplicidade.  A capacidade de razão, 
que possibilita à criatura compreender o mundo e compreender-se no mundo, 
determina que o fazer humano — considerado tanto do ponto de vista teórico, 
quanto prático -  seja fruto de um fazer elaborado, escolhido, conseqüente. 
 
Tudo de natural que o ser humano encontra no mundo é obra do Criador, como 
necessidade da trajetória para a apresentação do ser humano e para a 
consciência de ser humano.  Os artefatos e os tipos de organização que se 
encontram no mundo são criações da criatura ser humano.  Até mesmo a 
realidade natural é nomeada pelo ser humano, compreendida e transformada 
conforme sua perspectiva.  Toda criação da criatura, como articulação lógica 
através de um método ou como artefato para suprir uma necessidade, mostra o 
tipo de RELAÇÃO que foi estabelecida pela criatura para a consecução daquela 
criação.  É a maneira humana de perceber e fazer que a criatura mostra em 
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cada ação, em cada vertente teórica, deixando aparecer a face humana no 
criado. 
 

A face humana na criação 
 
O ser humano jamais cria de um ponto de vista originário.  É o Criador quem 
cria do nada.  Tudo já está criado desde o Surgimento.  Tudo está feito para o 
equilíbrio da mostração do Criador em cada uma das possibilidades.  O 
conhecimento humano re-cria, compreende, interpreta, descobre, inventa 
(quando combina possibilidades e condições), tomando como dado o que já 
está criado e que se apresenta à percepção e à intuição da criatura ser 
humano.  Enquanto a criação do Criador é uma apresentação, a criação do ser 
humano é sempre uma representação. 
 
Fazendo (conhecimento, arte, técnica, valores) o ser humano se descobre 
como capaz de fazer (cooperar para a apresentação do que está feito) e, nessa 
atuação, mostra a si mesmo sua condição, fazendo-se humano.  Essa é a 
regra geral para todo ser humano: fazer, fazer, fazer!  Se, por um lado, os 
animais não podendo ficar parados se entregam ao lúdico nas brincadeiras, 
como maneira de cooperar com o movimento que está neles, por outro lado, 
além de respeitar o próprio corpo como constituição animal, o ser humano 
precisa buscar a consciência como possibilidade de alcançar o significado da 
vida.  O mundo dá suporte à existência do ser humano para que ele possa 
afirmar a si mesmo.  Em cada momento de afirmativa de si mesmo, no próprio 
fazer humano, a ação da criatura deve ser no sentido de afirmar o mundo como 
única maneira de se encontrar e se situar. 
 
A consciência cria o mundo porque o Criador é a consciência mesma da 
criatura que torna tudo possível, mas as condições do mundo são do nível 
da responsabilidade e da cumplicidade do ser humano.  A consciência cria 
o mundo na medida e de acordo como a criatura sintoniza com o Criador.  Em 
atitude de cumplicidade, a criatura ouve a própria consciência e coopera com o 
movimento do Todo para a apresentação do que está criado.  Fora da 
cumplicidade, exclusivamente pela capacidade de razão, o ser humano se 
acha capaz de manipular os dados que encontra, constituindo um mundo 
“próprio” que passa a esconder as possibilidades do Surgimento. 
 
O ser humano não sabe quando está pensando ou quando está ouvindo e, por 
isso, se confunde com seus pensamentos.  Pensar é diferente de ouvir.  O 
Interno faz com que a criatura ouça, enquanto o pensamento, muitas vezes, 
vem de fora, do cotidiano. 
 
Possibilitado no Surgimento, o movimento sempre permanece.  A criatura 
desatenta não percebe o conflito em que se coloca e no qual coloca o próprio 
mundo, na medida em que a compreensão do movimento e das ações 
propostas ficarem no plano da exterioridade.  A compreensão equivocada — 
fruto do esquecimento da criatura — tem “culpados”, mas não tem “inocentes”.  
Todos são responsáveis e todos sofrerão a ação do conflito: tanto quem faz o 
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conhecimento (quem estrutura as leis e as relações para adequação da 
natureza ou dos seres humanos), quanto quem está submetido a elas. 
 
A afirmação da criatura no mundo se dá em sintonia com o Criador.  A criatura 
jamais pode estar submissa a qualquer contexto, na medida em que não estará 
submissa nem mesmo ao próprio Criador que lhe proporcionou a existência, a 
consciência e a capacidade de relacionar para a escolha da verdade.  Viver a 
realidade do mundo é um ato consciente possibilitado ao ser humano, na 
medida em que a consciência é a única condição possível ao ser humano. 
 
O mundo natural, existindo como prova da existência do Criador, dá ao ser 
humano a condição de constatar-se, a cada momento, como obra, constatando 
todas as outras criaturas, também, como obra da mesma Criação. 
 
O conhecimento e a ação da criatura no caminho da relação representam 
muito mais a condição do ser humano do que a realidade observada: essa é 
a condição do progresso do conhecimento.  O conhecimento, historicamente 
considerado, vai a cada vez ganhando maior complexidade e ampliando sua 
área de atuação num movimento em espiral, fazendo com que a criatura tenha, 
a cada vez, novas chances de confirmar a verdade percebida.  Estando atento 
à diferença entre ouvir e pensar, o ser humano não está autorizado a arbitrar 
leis e teorias, seja do ponto de vista dos fenômenos da natureza, seja do ponto 
de vista do que diz respeito ao próprio ser humano.  A realidade precisa ser 
percebida por intuição, compreensão silenciosa e plena. 
 
No conhecimento — pela utilização da linguagem e pela necessidade do 
método — o ser humano acaba por afastar-se da intuição, aproximando-se 
novamente do ser humano, de sua maneira de interpretar.  A lógica para a 
compreensão dos fenômenos, a visão de mundo, os valores propostos ficarão 
impressos na realidade, no nível da ação ou nos conceitos.  De acordo com o 
tipo de obra proposta pelo ser humano (artefato, técnica, dinâmica social, teoria 
de explicação do mundo, organização política, tecnologia, dentre tantos fazeres 
humanos) é fácil, a partir do criado, conhecer o criador e perceber em que 
patamar de consciência se encontra no momento da ação, ou se encontrava no 
momento da elaboração teórica. 
 
Toda criação do ser humano busca a superação do próprio ser humano, no 
nível individual ou coletivo.  Se, por um lado, a superação das circunstâncias é 
caminho para a consciência de ser humano num processo gradativo de 
ultrapassagem dos limites, das idiossincrasias, do que é cotidiano, superficial e 
externo; por outro lado, sem percepção dos limites, a capacidade de razão, 
agindo em círculo , nela mesma, atua para a efetivação e imposição de limites.  
Quando a produção transporta a lógica e as intenções humanas, carregando os 
limites, o mundo produtivo que surgir aparecerá como um mundo competitivo.  
Balizado pelas disposições pessoais, o ser humano atua 'sem limites' lançando 
mão de tudo o que se mostra disponível ou subjugando o que se apresenta 
como impedimento à sua "expansão". 
 
É natural que a criação da criatura, quando fundada em limites e competição, 
deixando reconhecer a imagem mesma da criatura na criação, acabe por se 
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voltar contra a própria criatura.  Toda ação da criatura ser humano se faz 
acompanhar de conseqüências.  E, ao contrário do modo como a criatura se 
percebe, a conseqüência da ação da criatura vai identificar a criatura como não 
separada.  Baseada na lógica e no método, e guiada por limites e competição, 
a conseqüência do conhecimento e da ação da criatura atinge aos que estão 
ao seu redor.  E, de acordo com o avanço do conhecimento e da tecnologia, 
quem está distante da criatura acaba, também, sendo surpreendido por forças 
e determinações jamais concebidas.  Quanto maior a condição de elaboração e 
de desenvolvimento tecnológico de que disponha a criatura, quanto maior o 
compromisso com o entorno numa circunferência de qualquer diâmetro e em 
qualquer tempo futuro. 
 
Toda criação, inclusive a do Criador, tem um prazo de validade.  Na realidade 
humana, não só a criação se acaba, mas acaba também o criador do criado -  a 
própria criatura ser humano.  Enquanto a criação da criatura deixa transparecer 
a face humana no criado, possibilitando que aquilo que foi criado coopere para 
a transcendência das criaturas (pela cumplicidade) ou se volte contra o ser 
humano (pela conivência); toda criação do Criador, na direção do aparecimento 
e da consciência do ser humano, jamais poderá voltar-se contra Ele porque 
cada criatura é apenas parte Dele.  Nessa perspectiva, quando o ser humano 
se volta contra o Criador, ele destrói a si mesmo. 
 
Pelo fazer do ser humano, é fácil chegar ao próprio ser humano: suas virtudes, 
sua cumplicidade — ou suas idiossincrasias, sua conivência — e, 
consequentemente, sua visão de mundo.  A criação do ser humano é de fácil 
reconhecimento, principalmente quando, outorgando-se superioridade, a 
criatura estende seu conhecimento e domínio por sobre as outras criaturas da 
natureza e os outros seres humanos.  O ser humano só é superior porque ele 
se acha superior; porque assim ele arbitrou.  É o estado de esquecimento que 
faz com que as criaturas seres humanos se coloquem numa situação distinta e 
privilegiada em relação a todas as criaturas. 
 
Só o ser humano pode ascender à consciência, mas essa característica é uma 
necessidade para que se constitua como criatura na perspectiva do caminho de 
volta ao Princípio, proposto desde o Surgimento.  A consciência, centelha do 
Criador na criatura, não é capacidade para a distinção do ser humano, mas 
para a integração.  Pela consciência, o ser humano se integra consigo mesmo 
(pelo Interno) e, consequentemente, com todas as possibilidades criadas pelo 
Criador. 
 
A criação do ser humano, portanto, deve refletir a cumplicidade da criatura com 
o movimento.  Integrando-se no Todo (como transcendência), o que for criado 
pelo ser humano vai identificá-lo como não separado.  É essa identidade que 
se refletirá numa circunferência de qualquer diâmetro e em qualquer tempo 
futuro, porque a criação, e só a criação, irá permanecer. 
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O caminho do encontro 
 
Para que o ser humano percorra o caminho do encontro é necessário que ele 
se coloque em disponibilidade para o encontro por uma disposição interior, 
escolhida, colocando-se, portanto, à disposição para o encontro.  Tendo se 
disponibilizado em atitude de atenção, a criatura suprime qualquer 
possibilidade contrária (interesses, necessidades), estando pronta para ouvir o 
Criador que fala à criatura. 
 
Os interesses e as necessidades da criatura aparecem por uma racionalização 
no vivido, fruto de um passado que determina o presente e que impulsiona o 
mesmo condicionamento para o futuro.  A criatura, no caminho do encontro, 
não pode ceder ou conceder.  É no vivido do agora que ela precisa consertar o 
passado, por escolha, para que o futuro se mostre bem.  A escolha no 
momento do agora é uma atitude, uma disposição para compreender o que é 
que coloca esse 'determinante' no agora. 
 
Não é em pensamento que a criatura se dispõe para o encontro.  A disposição 
para o encontro é uma atitude de entrega de si mesmo.  Quando a criatura não 
se entrega à verdade, o encontro fica impossibilitado.  Fora do encontro, a 
criatura convive com o passado e se acomoda, pela conveniência dos 
interesses envolvidos.  Ceder aos interesses é permitir a não disposição para o 
encontro e, ao mesmo tempo, deixar transparecer o medo diante de novas 
possibilidades.  As condições e perspectivas do encontro são sempre as que 
são possibilitadas na verdade da própria criatura.  Esquivar-se da verdade é 
negar a existência do Interno, negando-se a si mesma como possibilidade 
única instituída pelo Criador. 
 
O caminho para chegar ao Criador, no entanto, é árduo porque requer a 
superação dos limites baseados no hábito, no externo, no virtual.  Esses limites 
são colocados no ser humano no convívio social desatento e acabam 
alimentados e sustentados pelo próprio ser humano.  Assim, o caminho para a 
verdade torna-se um caminho de angústia, na medida em que implica em sair 
dos limites de si mesmo, superando a conveniência no cotidiano, para 
vislumbrar o mesmo sob outra ótica, outra percepção, outro ponto de vista, 
outro valor, a partir do Interno. 
 
A criatura não pode colocar-se no vivido de modo ingênuo: é preciso que ela 
veja tudo o que está a sua volta para que possa ponderar e discernir.  Mas a 
criatura deve enxergar apenas o que é fundamental no caminho do encontro de 
si mesma.  Essa atitude de busca do equilíbrio não exime a criatura das 
interferências externas e de aspectos desagradáveis do entorno.  Mas é 
exatamente para permanecer no equilíbrio que ela precisa ver tudo e 
considerar a real condição de cada aspecto que se apresenta.  O caminho para 
a verdade é o caminho da busca de si mesmo, na  superação dos limites, para 
o encontro com a grandiosidade do Criador. 
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O encontro é um acontecimento no nível interno.  A atitude de encontro é uma 
disposição que provoca acontecimentos no vivido imediato, quando circunscrito 
ao desejo da criatura.  Depois de vislumbrada, a disposição para o encontro 
determina que a criatura escolha — a cada vez, a cada momento, a cada ação 
— distinguindo o que é fundamental do que é superficial.  Tendo vivido a 
experiência da atitude do encontro, a criatura se aproxima do Criador, mas, 
como parte do Criador, a criatura só terá condição de venerá-Lo, sem alcançá-
Lo.  É para permanecer no caminho do alcance do Criador que a criatura 
precisa colocar-se permanentemente para o Interno, para o desdobramento do 
encontro e para o vislumbre dos acontecimentos, elegendo o despojamento do 
superficial como necessidade permanente. 
 

O encontro com o outro 
 
O encontro implica na negação de tudo o que é contrário ao encontro.  
Encontrar o Criador é não ter nenhuma disposição contrária ao Criador — nas 
ações, atitudes e intenções —, posicionando-se para o despojamento do 
cotidiano e oferecendo a atenção e a audição à fala do Criador que sempre fala 
à criatura. 
 
Encontrar uma criatura é não percebê-la como circunscrita a determinações, 
mas compreendê-la como possibilidade de seu próprio reconhecimento.  O 
outro, tanto quanto eu, é obra do Criador e, como obra, é parte do Todo: 
demonstração da existência do Criador.  Entre mim e o outro não há diferença.  
Na verdade não existe eu e outro: todos participamos do Um; cada um como 
parte do Todo.  A criatura ser humano deve integrar-se ao Um, não só 
considerando uma outra criatura ser humano, mas considerando todas as 
criaturas do desdobramento da Criação. 
 
No Surgimento, o SER HUMANO é a primeira e única criatura da Criação.  O 
aparecimento das criaturas seres humanos representa etapa fundamental no 
caminho de volta ao Princípio.  Cada uma deve ascender à consciência, 
constatando-se como parte integrada a todas as outras criaturas que encontrou 
no momento de seu aparecimento. 
 
Como criação, todas as possibilidades apresentadas vêm depois do SER 
HUMANO; tudo é fruto do SER HUMANO.  Como apresentação, a criatura ser 
humano vem depois de todas as possibilidades. 
 
Quando o ser humano aparece, o planeta já está possibilitado com vegetais, 
animais e fenômenos da natureza.  O ser humano apresentado contém todo o 
processo evolutivo, porque na apresentação do ser humano, tudo o que é 
anterior está contido nele.  Assim, o homem de hoje contém, enquanto animal, 
vestígios de todos os animais anteriores. 
 
Fruto da mesma célula primeira da mostração, todos os animais possuem parte 
da estrutura celular idêntica a do ser humano; não é a mesma parte para todos 
os animais, pois se assim fosse não haveria distinção entre as espécies e 
todos os animais seriam de uma só espécie.  Animais e seres humanos, por 



Lançando um novo olhar... valores do universo natural                                 Ana Maria Felippe 
 

Parte_6 - Eu e o outro - 7 

outro lado, mantêm aspectos da estrutura vegetal anterior, caracterizando a 
integração do Um.  Basta observar, em alguns órgãos animais, a mesma 
estrutura vegetal — galhos, raízes, folhas, folículos, como nos vegetais.  Por 
outro lado, na vida do planeta podemos constatar uma integração de harmonia 
entre os animais e os vegetais: os vegetais, por exemplo, transformam o gás 
carbônico em oxigênio, necessário para toda a vida animal.  Na cadeia 
alimentar, podemos perceber a existência de uma troca de equilíbrio entre a 
vida vegetal e a vida animal. 
 
Animal e vegetal, se mostram como um, impossibilitando qualquer ruptura ou 
extinção nessa relação.  Os dois se equilibram, um no outro, e a degradação 
de um gera a degradação do outro, na medida do desequilíbrio.  Não é possível 
que um exista sem o outro.  O que é Um não pode se separar. 
 
Eu e outro (criatura ser humano e animal-e-vegetal), da mesma maneira, 
formam um, cabendo ao ser humano, pela consciência, garantir o equilíbrio 
necessário.  Foi para que a criatura aparecesse, que animais e vegetais se 
apresentaram.  Tendo nomeado e significado o que encontrou, o ser humano, 
pelo esquecimento, se sente dominador, ser supremo entre animais e vegetais, 
porque todos os seres foram criados a partir dele.  Animais e vegetais fazem 
parte da ancestralidade humana e é assim que devem ser respeitados e 
reverenciados.  Todo criado que se apresenta no mundo precisa ser admirado 
como uma doação da natureza, como existência colocada à disposição do 
Todo.  O ser humano deve compreender isso, compreendendo que sua própria 
existência é mais uma vida à disposição do Todo.  Toda criação está a serviço 
do Todo e o objetivo da criatura é entender, cooperar, ser cúmplice, participar; 
jamais destruir qualquer forma de apresentação da Criação. 
 

Em busca do caminho para SER humano 
 
Considerando, conforme as estimativas de estudiosos que nosso planeta foi 
apresentado há 4,6 bilhões de anos, podemos perceber que o aparecimento do 
homo sapiens sapiens, há 200 mil anos, é um dado relativamente recente.  
Essa criatura que se percebeu com capacidade de compreender seria o 
ancestral, cujo diferencial em relação às outras criaturas já apresentadas, 
estaria mais próximo da criatura ser humano dos dias de hoje.  O ser humano 
de hoje, como um processo de ascensão gradativa à consciência, apareceu 
como uma evolução desse homo sapiens, onde a capacidade de razão para 
RELACIONAR já havia desabrochado. 
 
A racionalidade humana continua seu processo de especificidade da criatura, 
como fruto da mudança de temperatura da Massa que provoca o aparecimento 
e o desaparecimento das possibilidades criadas.  Hoje, a formação humana 
ainda não está concluída.  Toda a evolução por fora, que constatamos, 
principalmente, no que se convencionou chamar 'cultura humana ocidental', 
necessita ser direcionada para dentro como uma reestruturação. 
 
Como referências para o mundo de hoje, constatamos que há 
aproximadamente 6.000 anos, as criaturas seres humanos já estavam 
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desenvolvendo uma reflexão mais sistemática sobre o mundo e sobre o ser 
humano no mundo.  As propostas que foram registradas indicam uma 
preocupação com a descoberta de quem seria o responsável pela existência do 
mundo, do universo e de tudo o mais.  As explicações, além de oferecerem 
algumas visões do mundo, vinham acompanhadas de regras de 
comportamento para que os seres humanos pudessem agir de acordo com o 
modo de perceber a realidade. 
 
A vertente de pensamento ocidental, que hoje domina o mundo quase como 
um todo, se inicia há 3.000 anos com uma 'busca da sabedoria', numa 
perspectiva de reflexão complexa, conforme os registros de que dispomos.  
Nessa direção, foi há 300 anos que as criaturas conseguiram estruturar uma 
compreensão do mundo a partir da sistematização que denominamos 
conhecimento — maneira estruturada de pensar, seguindo um método e uma 
lógica — e que pode ser colocado à reflexão e à discussão com outras 
criaturas.  Há apenas 100 anos, essa maneira de conhecer vislumbrou a 
aceleração do que se denominou CIÊNCIA MODERNA e TECNOLOGIA. 
 

4.600.000.000 anos - planeta Terra 
200.000 anos - ser humano inteligente 

6.000 anos - reflexão sobre o mundo 
3.000 anos - pensamento sobre o mundo 

300 anos - conhecimento estruturado (método) 
100 anos - ciência e tecnologia 

 
Apesar de as pesquisas antropológicas e os registros históricos nos indicarem 
que há muitos séculos os povos já visitavam outras terras, utilizando a 
navegação pelos mares, foram as descobertas que impulsionaram as 
inovações de conhecimento há 300 anos que possibilitaram um conhecimento 
maior dos continentes do planeta.  Por outro lado, o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, nos últimos 100 anos, fez com que, do ponto de vista 
do vivido, o planeta, de certa forma, diminuísse de tamanho, devido não só ao 
avanço das telecomunicações, que permite ao ser humano comunicar-se com 
qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, mas, 
ainda, devido ao desenvolvimento da navegação aérea que transporta a 
criatura para qualquer parte do planeta a 10 mil pés de altura, a 300 
quilômetros por hora, fazendo com que não se demore pouco mais de meio dia 
quando quer chegar ao exato ponto extremo de onde a criatura se encontra no 
planeta.  Sabemos que a navegação aérea pelo planeta já se popularizou, 
bastando que se adquira, numa loja de comércio, um bilhete de passagem para 
que a criatura se desloque para o local escolhido. 
 
Ao mesmo tempo em que navegam no espaço planetário, os seres humanos 
passaram a navegar no espaço interplanetário.  A navegação interplanetária, 
apesar de bastante avançada, é, ainda, uma condição de poucas criaturas 
envolvidas nas pesquisas espaciais.  São muitas as naves tripuladas ou não 
tripuladas que estão no espaço cósmico: satélites (comerciais - que servem às 
telecomunicações - e científicos), telescópios, estação orbital, ônibus espacial, 
e espaçonaves em geral. 
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O avanço científico e tecnológico — ao mesmo tempo em que possibilitou um 
conhecimento maior do planeta, de suas condições e daquilo a que podemos 
denominar de patrimônio planetário — desenvolveu uma infinidade de 
instrumentos que facilitam o trabalho e a vida cotidiana das criaturas.  Na 
esfera interplanetária, pesquisam-se outros planetas, à procura de vida e de 
vida inteligente como a do ser humano, além de se tentar estudar a formação 
dos planetas, das estrelas, cometas, galáxias e do próprio universo como um 
todo. 
 
Na esfera de nosso planeta, encontramos estudos sobre a reprodução vegetal 
e animal, em geral, e a produção de vegetais e animais fora do ambiente 
natural -  fora do caminho da evolução da célula uninuclear, como primeira 
apresentação da Criação em nosso planeta.  Muitas experimentações estão 
sendo feitas em vários campos, lançando-se mão dos dados conseguidos a 
partir dos estudos sobre toda a realidade do entorno, inclusive sobre a própria 
lógica e pensamento humanos (organização de dados e avanços teóricos e 
técnicos conseguidos com o desenvolvimento da informática).  Pensemos 
sobre qualquer aspecto da realidade e este já estará circunscrito a um ramo de 
conhecimento. 
 
Em paralelo a tudo isso — e, inclusive, lançando mão dos avanços 
tecnológicos — tentou-se uma diversificação das atividades lúdicas e, via de 
regra, o que foi conseguido foi tirar o lúdico do corpo tentando passá-lo para a 
mente. 
 
Enquanto o lúdico espontâneo do corpo leva as criaturas à integração com a 
própria energia do corpo, o 'lúdico' da mente passou a significar distração em 
relação a outras questões que possam ocupar as mentes das criaturas.  O 
lúdico da mente faz com que as criaturas se ocupem com as distrações e 
esqueçam o que é fundamental: o desenvolvimento para o encontro com elas 
mesmas e, consequentemente, com o Criador.  Essa perspectiva acabou por 
criar, ao mesmo tempo, uma movimentação para o corpo que está longe de 
significar uma integração do ser humano com a energia de seu corpo e consigo 
mesmo. 
 

Os desencontros do ser humano 
 
Enquanto o avanço do conhecimento possibilita informações como forma de 
acesso à realidade do entorno, o avanço da tecnologia pode aliviar o labor 
humano, considerado como trabalho dedicado à pura sobrevivência, deixando 
ao ser humano mais tempo e condições para o fazer eminentemente humano.  
No entanto, considerando a totalidade dos seres humanos no planeta, somente 
uma parcela muito pequena tem acesso ao que o conhecimento e a tecnologia 
disponibilizam.  Um número muito grande de criaturas, além de não ter acesso 
aos avanços científicos e tecnológicos, contraditoriamente, tem a preservação 
e a sobrevivência física pessoal e de suas culturas ameaçadas de extinção, por 
uma visão de mundo exc ludente, contrária ao encontro. 
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Aqueles que têm acesso à informação e à tecnologia, por outro lado, muitas 
vezes estão fazendo uso desses saberes e artefatos apenas no sentido da 
satisfação humana de um ponto de vista externo.  Não é difícil perceber que os 
instrumentos, máquinas e todos os artefatos técnicos atendem às 
necessidades daquilo que podemos chamar conforto  e que diz respeito 
exclusivamente ao corpo, ao externo humano.  Na vertente ocidental, muitas 
criaturas têm defendido o conforto do corpo como possibilidade da liberação da 
mente para que a criatura ser humano possa se dedicar ao fazer 
eminentemente humano: conhecimento, arte, lúdico, criação em geral.  Mas 
muitos dos que têm conseguido esse acesso têm ocupado suas mentes com 
distrações. 
 
Sem conhecer o caminho do conhecimento e as conseqüências da 
manipulação de aparelhos, instrumentos e artefatos — quando em condições 
de adquirí-los ou utilizá-los — as criaturas desejam-nos por comodidade e 
rapidez na solução de problemas do imediato.  Sem uma condição crítica sobre 
o fazer humano, sobre o jogo que está presente na sociedade, da maneira 
competitiva como está estruturada, e sobre si mesmo, o ser humano se deixa 
levar pela perspectiva de consumo, sem perceber que ele mesmo está sendo 
consumido pela estrutura vigente e por sua falta de atenção.  A situação da 
criatura, a possibilidade do encontro consigo mesma, seu significado no mundo 
e o sentido de seu fazer nesse mundo ficam, assim, totalmente negligenciados. 
 
A sociedade estruturada oferece, por outro lado, algo que se convencionou 
chamar de educação, cuja prática leva às criaturas informações sobre os 
conhecimentos desenvolvidos sem uma preocupação sistemática de despertar 
nas criaturas uma reflexão sobre esses mesmos conhecimentos, as técnicas 
deles advindas e toda a estrutura da sociedade que sustenta e confirma a 
necessidade desses conhecimentos.  Sem possibilitar à criatura que ela 
mesma seja a estruturadora, a descobridora, a inventora da compreensão da 
realidade, a educação desvia a criatura do ato criador de conhecer, não 
possibilitando ao ser humano pensar no sentido da elaboração consciente, 
intuída, compreendida e assumida.  Tendo como ancestral mais próximo o 
homo sapiens sapiens, a sociedade assim estruturada quer, através da 
educação, fazer com que as criaturas 'saibam' (homo sapiens) sem, no 
entanto, possibilitar às criaturas que saibam que sabem (homo sapiens 
sapiens). 
 
Por exemplo, não questionaremos a validade dos métodos e técnicas que 
estão colocados para o desenvolvimento da produção agrícola e de produtos 
industrializados que já podem garantir — de um ponto de vista teórico e prático 
— a alimentação para todas as criaturas do planeta, como garantia da vida 
física, enquanto durar o prazo de validade da criatura.  Mas, se do ponto de 
vista teórico e técnico, a alimentação não é mais problema no mundo, ainda há 
uma parcela muito grande da população mundial que não tem acesso à 
alimentação.  O mesmo se pode dizer com relação a outras condições básicas 
de garantia da vida humana no que diz respeito ao aspecto da sobrevivência, 
preservação e dignidade unicamente físicas. 
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Essas e outras distorções são características de uma humanidade que, 
esquecendo a necessidade de sua trajetória no planeta, passou à estratégia 
equivocada da dominação e de uma supremacia inadmissíveis sobre as 
criaturas do Criador e sobre as criaturas seres humanos.  Nesse contexto, a 
condição do raciocínio ofertada ao ser humano, enquanto possibilidade de 
encontro com a verdade, está sendo usada sem consciência, sem 
preocupação, fora da sintonia com o Criador e com as criaturas do Criador.  O 
ser humano vem pensando que é independente e tem usado o raciocínio sem 
responsabilidade, de forma meramente exterior.  Com isso, o ser humano está 
construindo sua própria destruição. 
 
A capacidade de raciocinar só está no ser humano enquanto essa capacidade 
é dada pelo Interno, possibilitada pelo Criador que fala à criatura.  A 
desestruturação que se pode constatar no mundo — e que se acaba por viver 
nas formas propostas por esse tipo de sociedade humana — nos dá conta de 
que, na prática social o ser humano está fazendo uso do raciocínio por mero 
mecanicismo, jogo de pensamento, e não como encontro pelo pensamento, 
que advém de uma elaboração a partir da audição possibilitada pelo Interno. 
 
A vida do ser humano é fruto de uma permissão.  Permitindo aquilo que for 
significativo, ele chega ao que significou.  Pelos desencontros que constatamos 
no mundo hoje, percebemos que a trajetória do ser humano seguiu numa 
vertente de permissão do afastamento do Criador.  Porém, o Criador nunca 
abandona as criaturas, são as criaturas que abandonam o Criador.  Estamos 
vivendo uma era de desencontro dos seres humanos com os próprios seres 
humanos e com as criaturas que habitam o planeta junto com o  ser humano. 
 
O Interno habita o ser humano, mas habita igualmente todas as criaturas 
possibilitadas na expansão da Massa inicial.  Assim, o Criador se encontra nos 
animais, vegetais, minerais, mares, rios; nos planetas, na lua, no sol, nas 
estrelas.  À exceção do ser humano, que tem como missão a cooperação 
consciente e que deve escolher livremente essa cooperação, em todas as 
demais criaturas é o movimento que atua nelas, para a cooperação com o 
Todo.  A Criação permanece como um contínuo de aparecer, apesar da 
atuação da criatura ser humano.  No caminho do Criador, a criatura não espera 
pela con-seqüência.  No caminho da verdade, o que aparece da ação da 
criatura não é a conseqüência, é a continuidade do Todo.  O ser humano só 
tem sentido como obra do Criador.  Se o ser humano desvirtua o sentido, ele 
perde o sentido. 
 
A vida humana deve estar fundamentada na audição que impulsiona para o 
equilíbrio.  As relações humanas, em todos os níveis, precisam ser construídas 
de maneira sincrônica, isto é, de modo a cooperar para despertar o Interno das 
criaturas.  A postura de atenção é um exercício que precisa ser trabalhado a 
cada momento, sob pena de o ser humano, abandonando a audição, entregar-
se ao externo e ficar na distração, na acomodação.  É a qualidade da 
intervenção da criatura na realidade que a identifica como uma criatura que 
coopera com o Todo, no caminho de volta ao Princípio.  Reconhecendo-se 
como obra do Criador, ela precisa reconhecer todas as criaturas igualmente 
como obra da mesma Criação.  O caminho para esse reconhecimento é pelo 
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esforço de situar-se, questionando a si mesma, a todo momento, para agir a 
partir dos valores que a aproximam de si mesma, do seu Interno. 
 

O encontro com outro ser humano 
 
Em toda a história da humanidade, o ser humano viveu muito mais a 
experiência do confronto com outros seres humanos do que a experiência do 
encontro. 
 
As notícias que temos a respeito das civilizações nos informam sobre impérios, 
domínios e formas de escravidão que levavam à submissão de grupos 
humanos a partir de conceitos estabelecidos que, senão eram aceitos, eram, 
ao menos, adotados como válidos e acatados.  As guerras, inclusive em níveis 
mundiais, envolvendo interesses de dominantes, continuam levando ao 
desespero um incontável número de famílias, provocando mortes, mutilações, 
degredos, exílios e um sem número de ultrajes às criaturas seres humanos.  
De domínios de civilizações, exterminação de culturas inteiras, separação e 
escravidão de grupos étnicos e degradações continentais temos informações 
fartas e com amplas tentativas de justificação na trajetória da humanidade. 
 
Não é difícil constatarmos a dicotomia encontro-desencontro que se impôs à 
humanidade no século vinte.  Esse é o século de maior avanço de 
conhecimento, tanto do ponto de vista dos métodos de investigação, dos 
instrumentos e equipamentos auxiliares, quanto do ponto de vista das 
descobertas teóricas e experimentais.  A progressão aritmética do 
desenvolvimento do conhecimento, que se constatou até o final do século 
dezenove, cedeu lugar a uma progressão geométrica de proporções 
estupendas, tanto no sentido de 'admirável' (no que diz respeito à condição e 
possibilidades humanas), quanto no sentido de 'monstruoso' (no que diz 
respeito à direção que tomou esse desenvolvimento e de como o conhecimento 
foi usado). 
 
A sentença que impulsionou o conhecimento científico no século dezessete, 
propondo que "não só conhecêssemos a realidade, mas que a 
transformássemos", chegou a patamares inimagináveis.  O conhecimento — 
incentivado, financiado e utilizado pelos poderes estabelecidos, cuja lógica é a 
dominação das riquezas e dos territórios do planeta — fez com que dominantes 
constituíssem dominados pela força de armas ameaçadoras que exigem, além 
da vida psicológica, cultural e social, a própria vida física.  A única maneira de 
acabar com a vida é acabando com a vida!  Essa é a escolha do poder 
estabelecido!  Essa é a maneira como poderosos percebem o Criador, 
determinando como se fossem deuses! 
 
Se por um lado vegetais, minerais, animais, o corpo e os aspectos da mente 
humana, os planetas e o próprio universo puderam ser alvos do avanço do 
conhecimento, possibilitando que se alcançasse grande saber a respeito de 
suas constituições, por outro lado as interferências que se tem feito em todas 
essas criaturas têm demonstrado uma visão de aproveitamento degradante e, 
por isso, totalmente antinatural.  Nunca em qualquer tempo, — considerando-
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se os aproximadamente 200 mil anos de existência da criatura ser humano — 
se degradou tanto a natureza, se possibilitou tanta exterminação de animais e 
vegetais, se deu fim à vida de tantos seres humanos como nos últimos 90 
anos.  Hoje, o confronto é dedicado e especializado! 
 
Nada justifica o confronto de criaturas.  Mas a única criatura que tem 
confrontado é o ser humano: o 'poder' pelo 'poder'; o 'domínio' pelo 'domínio'; a 
'morte' pela 'morte'.  Nada justifica o confronto de criaturas.  Se vegetais 
dominam  vegetais e animais; se animais dominam  vegetais e animais na 
exclusiva seqüência da cadeia alimentar; se os humanos podem lançar mão de 
vegetais e animais para a sobrevivência física, isso não é confronto.  A vida 
necessita de vida para continuar vida.  Enquanto trocando energia para o 
mantenimento da energia, as criaturas estão cumprindo a trajetória do 
movimento e possibilitando a permanência do Todo, para a expansão do Todo. 
 
Mas o ser humano, no momento em que se acha superior a tudo o que já 
encontrou, não só considera-se superior, mas sente-se no direito de 
transformar a natureza e de dominar o entorno.  O esquecimento tornou-se o 
impulsionador da ação da criatura na medida em que, tomando para si a 
superioridade, a criatura ser humano desconsidera a hierarquia necessária do 
processo de apresentação da realidade.  Todo o comportamento que 
estabeleceu — incluindo as condições que determinou para as outras criaturas 
e para a própria criatura ser humano na sociedade — equivale à maneira de 
como o ser humano vê seu Criador. 
 
Do mesmo modo que arbitra em suas ações e decisões, decidindo conforme 
parâmetros de interesses e vontade, o ser humano remete ao Criador a 
possibilidade da mesma atitude.  No confronto, ele elege um Deus externo 
como juiz das ações das criaturas.  Enquanto dominando uma situação, o ser 
humano no poder, ele mesmo, trata das regras 'divinas' no sentido de 
perpetuar seu confronto.  É assim que orando a um senhor externo, ele tenta 
negociar com o próprio Deus, na pretensão de limpar sua 'alma', ao mesmo 
tempo em que perpetua a usurpação que gerou. 
 
Enquanto em confronto, a partir de estruturas de dominação bem 
sedimentadas, criaturas seres humanos, dominantes e dominados, vão vivendo 
a exterioridade num jogo mórbido de degradação das possibilidades humanas, 
o que impede que cada uma das criaturas se realize como obra do Criador, 
provocando na sociedade uma situação desordenada, sem controle, da 
supremacia de poucos sobre muitos.  O conhecimento se transforma em 
interesse, a tecnologia em poder. 
 
O avanço da tecnologia não está trazendo satisfação para as pessoas.  Na 
maioria das situações, está trazendo insegurança e penúria.  Aprender e 
desenvolver conhecimento passam a uma condição diretamente ligada à luta 
acirrada pelo poder sobre as criaturas e sobre o patrimônio natural e cultural do 
planeta.  Por outro lado, a perspectiva do confronto não se restringe às esferas 
dos poderes constituídos explicitamente.  O ser humano, cada um, transferiu 
para sua existência pessoal o mesmo paradigma.  Se, por um lado ele se 
mostra descontente por uma situação de opressão mais geral, em que estão 
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colocados os seres humanos e a própria natureza, por outro lado, é 
exatamente a mesma condição que ele reproduz em suas relações pessoais: 
confronto que leva desajuste aos outros seres humanos, convivas, familiares e 
àqueles de sua relação mais imediata e cotidiana; confronto que leva à 
degradação de si mesmo. 
 
Descontentamento é o oposto da condição humana de vida integrada com o 
Todo.  O ser humano nasceu com a missão de ser feliz.  Não é possível nem 
necessário que o ser humano sofra ou seja infeliz.  Estabelecida como obra 
prima do Criador, a criatura ser humano é a concretização de um processo que 
possibilitou o aparecimento de tudo para que ele tivesse condição plena no 
momento de seu aparecimento.  O esquecimento, no entanto, levou a criatura a 
banir-se de si mesma.  O descontentamento e a infelicidade que a criatura 
encontra na conjuntura social ou nas relações pessoais é fruto do desencontro 
provocado tanto pelas idéias colocadas no nível social, quanto por sua própria 
desatenção no nível pessoal. 
 
É necessário que a criatura negue tudo o que é contrário ao encontro com 
todas as outras criaturas (naturais ou seres humanos) e, consequentemente, 
consigo mesma.  É necessário negar a exterioridade, o escamoteamento, o 
medo, a distração, a mesquinhez, a sordidez, a competição, toda forma de 
manter-se no pequeno, presa do que é antigo e consensual, como costume do 
passado, e que, não sustentando a relação da criatura com outras criaturas, 
não sustenta a si mesma.  É necessário que a criatura não se deixe conquistar 
por formas externas de aproximação, ilusórias e degradantes da criatura: a 
aglomeração, a fantasia, a excentricidade, a extravagância, o modismo, a 
persuasão, a dissipação, o esbanjamento, o devaneio, o desperdício, a 
dilapidação, a simulação, a falsidade, a impostura. 
 
O tempo não pára.  O que precisa ser feito, precisa ser feito num tempo e num 
espaço.  Assim, o movimento permanece na espiral da necessidade do 
aparecimento daquilo que está constituído desde o instante fundamental do 
Surgimento.  É chegado o momento da entrega à reflexão para o encontro da 
verdade.  Se ao longo da história alguns tentaram um processo de 
compreensão e reversão da dominação degradante, agora o turbilhão criado 
pela própria opressão está em vias de rebentar.  É necessário colocar-se em 
estado de atenção para compreender que a criatura ser humano é parte do 
todo e não dominador do todo.  O ser humano não pode querer igualar-se ao 
Criador.  Só ao Criador o Todo pertence. 
 
A criatura ser humano, enquanto criado, está determinada por todos os limites 
e não tem o direito de se achar com poderes do próprio Criador.  Nenhum ser 
humano é superior a nenhuma criatura criada.  Nenhum ser humano é superior 
a nenhuma criatura ser humano, independentemente de em qual circunstância 
ela se encontre na estrutura e na escala social.  Escalas sociais só existem 
porque o ser humano se coloca como dominador, hierarquizando condições de 
dominação que ele mesmo criou.  O ser humano precisa de cumplicidade para 
não se confundir com o próprio Criador.  A criatura é parte do Criador, mas, ao 
contrário, o Criador não é parte dela.  Em toda ação e em todo pensamento, a 
missão do ser humano é encontrar o Criador, permitindo-se como obra do 



Lançando um novo olhar... valores do universo natural                                 Ana Maria Felippe 
 

Parte_6 - Eu e o outro - 15 

Criador.  Estando presente em todas as criaturas, em tudo o que criou, o 
Criador é a única condição de a criatura cooperar com o movimento do Todo e 
essa cooperação é necessidade fundamental do ser humano.  
 
A percepção é a faculdade suprema do ser humano.  Tudo vem ao ser humano 
pelos diferentes e múltiplos níveis de percepção.  A criatura sempre percebe 
a ação das criaturas, devendo perceber sua própria ação no exato 
momento da ação e concebendo a repercussão de sua ação.  Na 
percepção é preciso considerar tudo, mas só dar atenção ao que é 
fundamental.  Em estado de atenção, a criatura não pode se deixar abalar por 
aspectos ou manifestações de menor valor.  Existem duas maneiras de a 
criatura se colocar diante dos fenômenos, das ações e da realidade como um 
todo: numa ela vê, noutra ela enxerga.  É necessário que a criatura veja tudo, 
perceba tudo o que está acontecendo, mas ela deve enxergar apenas uma.  É 
necessário que a criatura esteja em permanente estado de atenção para 
possibilitar, em cada ação, em cada atitude, em cada percepção, a mostração 
do Criador, ao mesmo tempo em que dimensiona sua cumplicidade com o 
Criador.  A ação da criatura é sua forma de afirmar o Criador.  É na ação que a 
criatura afirma o livre-arbítrio para a escolha do Criador. 
 
No entanto, a ação que vem sendo demonstrada pelo ser humano tem sido a 
de destruição de si mesmo.  Igual atitude é percebida na palavra.  Ele tem 
usado a palavra e a ação para ocultar-se de si mesmo, na medida em que finge 
não perceber, não ouvir o Criador.  O ser humano não pode fingir.  Sua vida é a 
participação com sincronia (nas ações e nas palavras) e envolve a interação 
com todas as possibilidades em sua volta, porque, como parte do Todo, o ser 
humano não é sozinho, nem se afirma sozinho; ele necessita estar equilibrado 
com todas as criaturas (animais, vegetais, minerais e seres humanos) para 
equilibrar-se consigo mesmo. 
 
O outro ser humano, como parte do Todo onde o Criador se mostra, é 
razão e motivação de meu próprio equilíbrio.  O encontro com outro ser 
humano implica na aceitação do outro como um igual, como eu mesmo.  
Compreender o outro como igual é compreender-se como igual ao outro, 
compreendendo-se outro aos olhos do outro.  Só existe eu porque existe o 
outro que identifico como não-eu.  Diante do outro, eu sou outro, eu sou não-
eu.  Encontrar o outro ser humano é negar tudo o que é contrário ao encontro, 
é negar o não-eu, recebendo o outro como um eu, encontrando o próprio eu no 
outro eu que está diante de mim e, consequentemente, negando o próprio eu.  
Assim, não existe eu e outro.  O que preciso encontrar em mim é o Criador.  
O que devo encontrar no outro é o Criador. 
 
O primeiro passo para o encontro da criatura ser humano é a VALORIZAÇÃO.  É 
necessário que a criatura olhe para si mesma, encontrando-se.  É com esse 
olhar que ela deve perceber tudo o que está diante de si.  Se a criatura está em 
cumplicidade, motivada pelo Interno, íntegra, ela sente e vivifica o Criador em 
sua ação, na escolha que faz.  Ela deve identificar sua ação como uma 
verdade possibilitada pelo Criador.  Da mesma maneira, percebendo uma outra 
criatura diante de si, é necessário que sua percepção identifique a 
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cumplicidade, a inteireza, a mostração do Criador, a escolha que a criatura faz, 
em sua fala e em sua ação. 
 
A criatura, em estado de esquecimento, estando fora da cumplicidade, não 
percebe, igualmente, a cumplicidade do outro e tudo parece estranho, obscuro, 
confuso, extravagante e enigmático.  A reação da criatura, mesmo fora da 
cumplicidade, deixa aparecer o livre-arbítrio que lhe é oferecido pelo Criador.  É 
porque a atitude humana deve ser escolhida pela própria criatura, por opção, 
que ela pode 'escolher' a não cumplicidade.  De qualquer modo que a criatura 
se apresente, assim é a maneira como ela vê o Criador; essa é a 'escolha' que 
a criatura instituiu.  De qualquer modo, o outro sempre afirma para mim a 
existência do Criador. 
 
O que existe é a escolha da criatura; escolha que deve ser feita em sincronia, 
considerando que a escolha é sempre de acordo com a percepção do Todo 
que ela alcançou. 
 
É pelo livre-arbítrio que a criatura tem independência para escolher 
compreender-se, conhecer-se para constituir a ação consciente, fora do senso 
comum.  Só a independência pode oferecer à criatura tudo aquilo de que ela 
precisa. 
 
A relação entre as criaturas seres humanos é estabelecida pela percepção de 
dois modos básicos de expressão que apresentam o Criador, quando a criatura 
está em sintonia: a fala e a ação.  Além de expressar percepções, intenções, 
vontades e desejos, a fala sempre diz a respeito da criatura, tanto no que é 
explicitado quanto no que fica implícito.  Como representação, a fala da criatura 
sempre é um mostrar/não-mostrar (explícito/implícito) das percepções, 
intenções, vontades e desejos.  A fala, no entanto, deve ser o fundamento da 
ação, devendo a ação, do mesmo modo, ser fundamento da fala.  
Explícito/implícito, mostrado/não-mostrado devem revelar o Criador.  Essa 
revelação só aparece quando a criatura fala a verdade no momento da 
verdade.  A verdade deve ser percebida em seu momento, por isso não é 
possível explicar a verdade.  Colocar a verdade fora do momento de verdade 
faz com que ela perca significação.  Fala e ação verdadeiras são modos de 
revelação da verdade. 
 
Fora da verdade, fora da sincronia, a criatura propõe fala e ação díspares.  O 
patamar de desencontro em que se colocaram as criaturas seres humanos é 
fruto de uma proposta explícita de fuga da verdade. "Faça o que eu digo e não 
faça o que eu faço!" é um lema imperativo na sociedade autoritária que levou a 
humanidade a níveis de desagregação insuportáveis.  Por outro lado, a ação 
ou a fala que leva ao encontro nunca é escondida ou escamoteada; é mostrada 
com evidência e alegria, pelo reconhecimento da verdade na ação e pela 
pertinência da fala, que a própria criatura constata. 
 
A primeira criatura a perceber a ação e a ouvir a fala é a própria criatura que 
age e diz.  É ela quem estabelece valores e significação para sua fala e sua 
ação.  Ela mesma, portanto, sempre sabe de sua coerência e sincronia.  
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A fala e a ação não podem estar numa perspectiva ingênua, costumeira.  
Colocar-se do lado ingênuo é admitir todo o consenso proposto pelas 
estruturas externas, acatando normas e direções não escolhidas pela criatura.  
Toda postura ingênua está calcada no costume que iguala, nivela.  Não 
individualizando a criatura, essa postura propõe que a criatura seja um objeto 
sob controle na hierarquia da dominação. 
 
Valorizar é considerar a fala e a ação de verdade da criatura.  É na verdade 
que a criatura encontra o Criador. 
 
Sendo a minha trajetória a busca do Criador e podendo a outra criatura 
apresentar permanentemente o Criador, não existe distinção entre eu e outro.  
O que há é a possibilidade permanente de meu encontro com o Criador.  O 
outro é o verdadeiro eu que está diante de mim.  Eu mesmo não me coloco 
diante de mim.  É o outro que vejo, percebo e reconheço mais imediatamente.  
É ele/ela que está diante de mim; é ele/ela que posso ouvir, perceber, sentir.  
Ele/ela é a prova mesma do Criador.  O encontro com o outro é o sinal de meu 
próprio encontro com o Criador. 
 
O que precisa ser feito, então, é combinar a energia com um outro, para o 
caminho do encontro de si mesmo.  É preciso estar em sincronia, combinar, 
para que a criatura não seja um corpo estranho nesse todo energético: "tu 
estás diante de mim, então o Criador está diante de mim".  O outro não é 
pessoa, é a morada do Divino.  É através do próximo que a criatura encontra a 
existência do Divino. 
 
Nesse sentido, não devemos desenvolver a auto-estima.  O afeto apontado 
unicamente para si mesmo coloca a criatura em condição de conceder-se 
prerrogativas, o que se constitui num caminho para o afastamento das criaturas 
entre si e de si para consigo.  Há que se desenvolver o respeito ao outro, 
tomando-o como um próprio eu e situando-o como apresentação divina.  A 
auto-estima impede a criatura de ver o outro, de colocar-se diante do outro, de 
usufruir a verdade através do outro e de aprender a respeito de si mesmo.  
Estimar-se é estar fechado para o outro, estando fechado para o Criador que, 
de qualquer modo, se mostra no outro. 
 
Só encontro o outro depois que encontrei comigo mesmo, pelo Interno.  Só 
encontro comigo mesmo, depois que encontrei o outro.  O ser humano não 
pode ser sozinho.  É preciso um outro ser humano para ajudar a ver a 
realidade, para ver a si mesmo.  Assim, o elo entre as criaturas é a compaixão 
que permite ver as possibilidades (escondidas) do outro, pois a outra criatura é 
necessidade fundamental para a confirmação de minha própria trajetória 
interna. 
 

A RELAÇÃO com o outro 
 
A vida do ser humano é uma apresentação para que ele busque o 
entendimento para encontrar a si próprio.  Tudo o que o ser humano é hoje, 
enquanto animal, e tudo o que ele vier a ser já está criado desde o Surgimento.  
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No processo evolutivo, tudo o que é anterior está contido na criatura ser 
humano, como último criado na escala da apresentação.  Enquanto os vegetais 
contêm o passado até os vegetais, os animais contêm passado até os animais 
e os seres humanos contêm todo o passado até o aparecimento do ser 
humano, como herança das características constitutivas dos seres 
apresentados.  Vale notar que não é difícil observar que todo comportamento 
humano é idêntico ao comportamento de um animal se individualizado na 
espécie. 
 
Ao ser humano, no entanto, cabe também a herança futura, pois, contendo 
todas as possibilidades passadas, ele é o único que (já) contém todas as 
possibilidades futuras.  As transformações possíveis e necessárias para o ser 
humano já estão contidas na criatura desde seu aparecimento mais remoto.  
Assim, a ancestralidade humana diz respeito aos ascendentes, aos 
descendentes e a si mesmo, como portador da ancestralidade, enquanto 
participante da centelha do Criador.  Os ascendentes do ser humano 
contemplam todas as criaturas seres humanos até alcançar a criatura, no que 
comumente denominamos de linha genealógica, contemplando, igualmente, 
toda a escala de animal e vegetal. 
 

PERÍODO 
ERA  ÉPOCA 

TEMPO APROXIMADO  
ORIGEM DAS FORMAS DE VIDA 

Recent 10.000  
QUATERNÁRIO 

Pleistocene 2.500.000 ser humano 
    Pliocene 12.000.000  

Miocene 26.000.000 Grazing 
Oligocene 38.000.000 carnívoros 
Eocene 54.000.000 mamíferos 

CENOZÓICA 

TERCIÁRIO 

Paleocene 65.000.000  

 

 

      Cretáceo 136.000.000 primatas e plantas de flores 
Jurássico 195.000.000 pássaros MESOSÓICA 

Triássico 225.000.000 dinossauros - mamíferos 
 

      Permiano  280.000.000  
Pensilvaniano 320.000.000 répteis CARBONÍFERO  
Mississipiano 345.000.000 florestas rasteiras de esporos - 

samambaia 
Devoniano  395.000.000 anfíbios - insetos 
Siluriano  430.000.000 plantas de terra 
Ordoviciano  500.000.000 peixe - cordados 

PALEOZÓICA  

Cambriano  570.000.000 caranguejos - trilobites 

 

        700.000.000 algas 
  1.500.000.000 células eucarióticas  
  3.500.000.000 células procarióticas  
  4.650.000.000  
 

PRÉ-CAMBRIANO 

Formação da Terra  
 

Microsoft Encarta 97 Encyclopedia - CD-Rom. Microsoft Corporation, 1993-1996. verbete: evolution 
(traduzido) 
 
Cada indivíduo é a razão mesma da existência de sua ancestralidade.  É a 
consciência da ancestralidade que possibilita ao ser humano encontrar-se 
como único, indivisível, receptáculo de toda a ancestralidade até ele.  Isso é o 
que importa e é a isso que ele deve dar atenção.  A unicidade do ser humano 
está na pluralidade de seus antecedentes e na singularidade da ancestralidade 
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que se corporificam naquela criatura que segue uma trajetória única para o 
encontro com o Criador.  Tudo o mais é virtual. 
 
Mas, hoje, de um modo geral é a virtualidade que está regendo o ser humano, 
fazendo com que não se perceba como único e integrado.  Além de estar todo 
dividido por tempos de idade (criança, adolescente, adulto, idoso), ele dividiu a 
realidade e especializou o conhecimento, constituindo uma visão fragmentada 
da realidade.  Não é possível acatar a visão fragmentada só porque ela vem 
funcionando há 5.000 anos!  O que está estabelecido pela maneira fracionada 
de o ser humano encarar a realidade é instituído por sua escolha, como 
possibilidade oferecida pelo Criador.  Mas a condição oferecida ao ser humano 
não disponibilizou para ele a manipulação das criaturas e de todo o entorno.  
Essa manipulação identifica, na criatura, a negação da ancestralidade e de sua 
trajetória no caminho de volta ao Princípio.  Essa atitude deve ser percebida e 
banida imediatamente, quando a criatura se dispõe a compreender sua 
unicidade. 
 
A possibilidade de situar-se como razão única da ancestralidade não dá ao ser 
humano o direito de supremacia sobre o entorno ou sobre qualquer criatura.  
Da mesma maneira que o ser humano não pode se achar com poderes do 
Criador porque ele é apenas parte do Criador, do mesmo modo, ele é parte da 
ancestralidade, mas a ancestralidade não é parte dele.  Se a escolha da 
criatura for para fora da sintonia, a trajetória da ancestralidade, na busca do 
Princípio, continua sua trajetória.  A direção da Criação requer a criatura ser 
humano, mas não depende da criatura ser humano.  Quando a criatura 
coopera com o movimento, a Criação tem a possibilidade de agregar a 
harmonia da criatura para a continuidade da trajetória da expansão.  Se a 
criatura, em esquecimento, não tem condições de cooperar, a Criação 
prossegue a trajetória da expansão.  A busca do equilíbrio com o Todo é 
necessidade para o equilíbrio do próprio ser humano e ele passa a contar no 
movimento, quando está em sincronia.  O desencontro da criatura não 
impossibilita a trajetória do que está criado desde sempre. 
 
Considerando que cada indivíduo é a razão de sua ancestralidade existir, é 
contemplando o entorno e buscando o encontro com cada possibilidade da 
Criação que a criatura pode, mais imediatamente, perceber a ancestralidade e 
vislumbrar o Criador.  É no criado que compreendo o Criador.  É no encontro 
com a criatura que encontro o Criador. 
 
A temporalidade apresenta todas as possibilidades, revelando cada criatura da 
realidade.  É a temporalidade que atua como interação, harmonizando cada 
uma das criaturas com as outras e com todas as possibilidades criadas. O 
TEMPO, além de ser fator agregativo, possibilita o movimento para a expansão 
do espaço.  A criatura que pensa poder matar o tempo ou passar o tempo, 
aguardando um certo momento de 'algum' acontecimento, está desatenta para 
a oportunidade oferecida à percepção do verdadeiro ACONTECIMENTO: a 
continuidade da expansão que está sendo possibilitada a cada instante.  O 
tempo não desagrega nem degrada.  Ele é o lugar da construção, da marca, da 
prova, da expressão mesma do fluxo da vida. 
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Só na temporalidade o fazer é possível.  É ela que possibilita a realização do 
movimento de tudo: da natureza em geral, dos animais e de todas as criaturas 
seres humanos.  Como possibilidade peculiar de vida, a criatura ocupa um 
espaço físico no qual o movimento atua como tempo.  É diante da criatura que 
vejo o movimento da vida que se mostra no tempo daquela criatura que está 
viva diante de mim.  O corpo é a realidade imediata da criatura, pelo qual ela é 
conhecida e se conhece, considerando o tempo que atua em seu corpo.  No 
entanto, na trajetória da ancestralidade, o tempo do corpo não tem 
interferência.  O corpo é reconhecido como o lugar onde habita o Interno; o que 
importa é a vida que está diante de outra vida e que sempre é apresentação da 
vida ancestral.  Só a virtualidade leva em conta a idade cronológica dos corpos 
apresentados.  No nível do Criador, tudo foi criado no mesmo instante 
primordial e todos fazemos parte da mesma temporalidade, pois fomos criados 
no mesmo Instante, viemos do mesmo Surgimento e estamos indo para o 
mesmo Princípio.  O valor de cada um dos criados, de cada uma das criaturas 
está em cada uma, enquanto criação do Criador, enquanto possibilitada pelo 
Criador, descartada qualquer condição virtual.  O prazo de validade do corpo 
não interfere na duração da consciência. 
 
O que conta na vida física das criaturas é que ela é regida por uma evolução 
natural e, para alcançar essa evolução, é necessário evoluir internamente.  
Deuses são necessidades para conduzir o ser humano ao encontro de si 
mesmo.  Buscando os deuses como lugar de significação, a criatura deve 
compreender-se como princípio, meio e fim, isto é, como única; sabendo-se 
não como Deus, mas entendendo que é o Deus que habita nela.  O ser 
humano não pode achar que é Deus.  Para entender que Deus está nele, ele 
precisa de CUMPLICIDADE.  A cumplicidade aparece na relação da criatura com 
todas as possibilidades criadas: com a natureza em geral e com o ser humano, 
em particular.  Ser cúmplice é saber o outro, também, como único. 
 
A criatura ser humano é cúmplice quando está em sintonia, buscando a 
VERDADE  do que está diante dela, tentando encontrar o tom do Criador nos 
ACONTECIMENTOS.  A criatura é cúmplice quando está em sincronia, percebendo 
a VERDADE  no mesmo tempo em que ela se mostra à criatura.  A criatura é 
cúmplice quando tem a VERDADE como um sintoma; concebendo a verdade em 
coincidência com a VERDADE da Criação. 
 
A sintonia entre os seres humanos e todas as outras criaturas se dá em 
equilíbrio quando o ser humano, diante de tudo, se percebe como parte 
integrante, formando um todo com tudo.  O ser humano só É em referência ao 
que está diante dele.  Cada criatura é ponto de referência da outra.  A 
responsabilidade na relação com as criaturas é saber-se ponto de referência e 
atuar nessa direção.  É cultivando a VERDADE que a criatura disponibiliza-se 
como ponto de referência para outra criatura que busca a verdade.   
 
A VERDADE  é o ponto de referência para o equilíbrio do ser humano no mundo.  
Tornar-se ponto de referência é ser responsável, respondendo pela verdade.  A 
verdade não é algo dado, disponível.  Ela deve ser buscada pelo diálogo com a 
realidade e com a outra criatura.  Nesse diálogo, a criatura encontra-se em 
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‘tensão equilibrada’.  Diante da realidade e diante de outra criatura, é o Criador 
que deve ser buscado.   
 
A relação humana precisa estar em permanente estado de tensão, que se 
traduz pela atenção ao outro, como possibilidade de mostra da verdade.  A 
criatura deve atender à expectativa do outro, naquilo que o outro precisa dela: 
como ponto de referência da verdade.  Isto é COMPROMISSO: promessa conjunta 
de busca da verdade.  É necessário haver atenção na relação para a 
permanência da tensão que sustenta o equilíbrio.  Há que se tomar o outro 
como ponto de referência, fazendo-se, ao mesmo tempo, ponto de referência.  
Os valores, desejos e propostas fora da verdade provocam a perda do 
equilíbrio da tensão, fazendo surgir a rotina, a palavra já sabida, a atitude já 
esperada.  Quando a criatura perde a atenção, ela se perde como ponto de 
referência, quebrando o equilíbrio da tensão. 
 
As reações humanas nas diferentes relações é sintoma de equilíbrio ou de 
desequilíbrio com relação à verdade.  O compromisso da criatura é com a 
VERDADE , não com a verdade da outra criatura.  Assim, dedicar-se ao outro é 
dedicar-se à verdade mostrada pela outra criatura.  A dedicação da criatura na 
direção do Todo faz com que ela se encontre com a realidade e com as 
criaturas seres humanos.  Quanto maior seu esforço na percepção dos 
ACONTECIMENTOS, quanto maior sua recompensa. 
 
Não devemos oferecer nada a outra criatura em sacrifício.  Só ao Criador se dá 
em sacrifício.  Ele é o único que pode reconhecer o sacrifício, pois vivendo 
dentro de nós como Interno, Ele conhece o movimento de sacrifício feito pela 
criatura, na busca de si mesma.  Sendo O que conhece, só o Criador pode 
reconhecer.  O Criador se dá a nós em sacrifício, a todo tempo.  Ele está 
dentro de nós e, com sacrifício, e suporta a espera de nosso encontro conosco 
mesmos, com Ele.  O sacrifício do Criador é o extremo sacrifício. 
 


