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TRANSFORME O HOMEM, SOLUCIONE O MUNDO!
Como solucionar o mal do mundo se o mal do mundo encontra-se na
própria natureza humana? O que norteia o pensamento humano, enquanto
humano, é um pensamento guiado pela sobrevivência selvagem, como se a razão
de existir fosse a gratificação de o próprio ser. Os primeiros que se servem dos
bens da terra e da vida, não somente abocanham a melhor parte, mas também a
maior parte. Bebem a água na cabeceira do rio e poluem o restante do qual se
servem os desprovidos de meios ou ‘permissão’ para se chegar até à nascente. Daí
a miséria social; a miséria institucional; a miséria espiritual; o caos enfim!
Portanto, a solução que o mundo precisa receber há que começar com uma
mudança na natureza do próprio ser humano. É necessária uma guinada de cento e
oitenta graus de uma egossintônica (vida centrada no ego) visão de vida para a
egodistônica (vida centrada no próximo). Ao falar sobre a mudança da natureza
humana tenhamos em mente aquela combinação específica das qualidades
originais, constitucionais do indivíduo – o caráter inato; o conjunto de tendências
ou instintos inerentes que regem o comportamento; a condição original nãocivilizada; o instinto selvagem. Aí está o dilema, pois a instância ídica (o lado
animal) do indivíduo é que move a vida, pois sua função não é somente mantê-lo
vivo, mas vivo e sempre feliz! Por isso a egossintonia domina.
Uma transposição de dominância da pulsão de vida para a instância egóica,
a racional, onde a egodistonia permite ver o outro, sentir o outro e viver pelo
outro, requererá o colocar em grilhões – matar, mortificar; Colossenses 3:1-15) o
instinto selvagem da instância ídica. Com essa transposição não se estará
“sempre” feliz, pois se permite repartir a benesse que nos chega, com o conjunto do
todo, com o outro,o o próximo, o semelhante. Por que poucos têm tanto e muitos
têm pouco ou nada? Por que três fartas refeições ao dia com sobejos ao lixo
enquanto tantos passam fome!
Seria possível tal transposição de natureza? É, quando se tem Deus
presente. Sidharta Gautama, Gandi, Tereza de Calcutá, foram quem foram movidos
pelo sagrado. E Paulo o apóstolo escreve: “Não me envergonho do evangelho,
pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê.” Bíblia, porção
aos Romanos, cap.1 verso 16.

