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Mergulhado no que se poderia caracterizar hoje c o m o crise existencial
depressiva, Hamlet conversa consigo mesmo sobre a possibilidade do suicídio. A grande questão naquele m o m e n t o está em ser ou não ser. Valeria a
pena suportar as aflições c o m dignidade ou armar-se para combater o mar de
dificuldades até vencê-las? E a morte? Q u e seria mesmo? Apenas um sono e
nada mais? Estariam terminadas as angústias do viver? M o r r e r e dormir, tudo
bem, mas seria um sono sem sonhos? Aí estava o problema. Se sonhos havia,
que sonhos seriam? C o m o saber se, depois de cruzada a fronteira da morte,
ninguém voltara para dizer c o m o eram as coisas por lá? N ã o seria melhor
suportar as mágoas que já conhecemos do que saltar ao encontro das que
ignoramos?
O solilóquio é mais hamletiano, contudo, do que shakesperiano, ou seja,
do personagem, de vez que o autor não parece nutrir tais dúvidas. Suas peças
estão povoadas de fantasmas, de volta ao cenário terreno, depois de haverem
atravessado a fronteira do desconhecido.
Seja c o m o for, a questão não consiste em ser ou não ser, já o somos. E
seremos sempre, quer se acredite ou não na continuidade da vida após a morte
do corpo físico.
Adotei, neste livro, outra opção especulativa, sem excludências - a de ser
e estar, que se substantiva na dicotomia permanência/transitoriedade, compatível com uma realidade de há muito percebida, mas que somente agora
começa a se difundir, isto é, a de que temos uma parte do ser mergulhada na
matéria perecível e outra, bem mais ampla, na sutileza atemporal da realidade
cósmica.
Para acompanhar-nos nessas reflexões estão convidados todos os hamletianos disponíveis. Afinal de contas, nada terão a perder, senão as suas dúvidas...
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1. Como e por quê
Insatisfeito com doutrinas filosóficas, científicas e religiosas que me
propunham respostas a persistentes questionamentos meus, resolvi, aí pelo
meado da década de 50, explorar o território ideológico do espiritismo, a
partir de um roteiro de leitura preliminar solicitado a um culto amigo e
companheiro de trabalho, no qual eu confiava e que sabia bem informado a
respeito do assunto. A história dessa busca foi contada tão sumariamente
quanto possível em meu livro Nossos Filhos São Espíritos. A partir de 1958
começaram a aparecer timidamente, na imprensa especializada, meus primeiros escritos e, na década de 7 0 , os primeiros livros.
Em paralelo com a atividade do escritor iniciante, prosseguia a do leitor
insaciável, a buscar informação e conhecimento não apenas nos livros que
iam sendo lançados pelas editoras do ramo, c o m o em antigas e esgotadas obras
nacionais e estrangeiras, muitas delas tidas por autênticas raridades, garimpadas na poeira dos sebos. Um desses verdadeiros achados, daqueles que suscitam umas batidas a mais no coração exultante, foi o esquecido estudo do
engenheiro, coronel e conde francês Albert de R o c h a s , intitulado Les Viés
Successives, uma bem conservada edição da Charconat, de 1 9 1 1 , conhecido
meu de citações encontradas em outras obras de estudo.
Passaria os próximos anos a estudar esse e outros livros do ilustrado
coronel e escritor, mesmo porque a temática da reencarnação, ali tratada de
maneira eminentemente científica, estava entre as minhas mais elevadas prioridades. É que sempre considerei o conceito da reencarnação c o m o fundamental a um entendimento racional dos mecanismos da vida, tanto na sua
face meramente biológica, c o m o psíquica e ética. Além do mais, se era e
continua difícil reunir um conjunto satisfatório de provas acerca da existência
e da sobrevivência do ser à morte corporal, é menos difícil chegar a uma
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razoável demonstração da validade das vidas sucessivas. A metodologia da
regressão de memória proposta pelo cientista francês visava à coleta de documentos acerca dessa questão.
Procuro distinguir o conceito de prova do conceito de evidência ou
demonstração. O que a ciência entende por prova raramente ou jamais poderá
ser obtido em relação a fenômenos de natureza psíquica. É que a pesquisa
científica trabalha com modelos metodológicos inspirados em conceitos (é
preconceitos), voltados para os enigmas da matéria e basicamente apoiados
nos sentidos físicos do ser humano. A ciência quer ver, medir, pesar, cheirar,
apalpar, ouvir e até degustar, se possível, aquilo que constitua objeto de sua
análise, tanto quanto deseja "desmontar" o objeto estudado, penetrar-lhe a
intimidade, reconstituí-lo, estudar suas reações a ações exógenas, c o m o pressão, temperatura, distenção, trituração, mistura, combinação, fusão e o que
mais seja. Mesmo a evidência ainda é conceito que depende dos sentidos, no
caso o da visão, ou seja, e-vidência, algo que se pode ver. O r a , a realidade
espiritual exige diferentes modelos de pesquisa. Os que foram criados e
desenvolvidos para a busca no âmbito da matéria densa mostram-se inadequados, para dizer o mínimo. Não há c o m o pegar o espírito, c o m o uma cobaia,
e submetê-lo à fantástica bateria de testes laboratoriais para ver c o m o ele
funciona. Mesmo porque a ciência dificilmente se envolve num projeto desses
no qual a existência do objeto da pesquisa deve ser pressuposta, sem apoio em
qualquer indício preliminar admissível, e ela não está nada convencida da
existência do espírito.
" O s sentidos," - lê-se em A Grande Síntese (p. 17) - "que muito bem
vos servem para os vossos objetivos imediatos, mal esfloram a superfície das
coisas e essa incapacidade deles para penetrar a essência vós a sentis."
E, mais adiante:
"A utilização dos sentidos c o m o instrumentos de pesquisa, embora com
auxílio de meios apropriados, vos fará permanecer sempre na superfície,
trancando-vos a via do progresso."
Para o autor espiritual dessa obra, a ruptura do impasse está em valer-se
dos "insuspeitados recursos e meios de percepção direta", que somente a
intuição pode prover.
Mesmo admitindo-se aprioristicamente um princípio sobrevivente no
ser humano, ainda ficaríamos com o problema de provar, à satisfação dos
paradigmas científicos, não apenas sua existência, mas aspectos complementares c o m o preexistência e sobrevivência, além da possibilidade de intercâm-
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bio entre vivos e mortos. Para a ciência c o m o um todo, nada disso está
provado; ela somente aceita comprovações ditas concretas, materiais, sensoriais ou que atendam às premissas mínimas de credibilidade estabelecidas pelos
modelos com os quais trabalha e que possam ser razoavelmente inferidas.
D e n t r o da severidade desse esquema, c o m o provar, por exemplo, que a
pessoa B seja a reencarnação de B1, e esta a de B 2 , e assim por diante? N ã o
adianta insistir que o espírito é o mesmo, se a ciência ainda não admitiu o
pressuposto da existência do espírito, e muito menos de sua possibilidade de
sobreviver à morte corporal e reencarnar. P o r outro lado, mesmo admitido
tudo isso, em princípio, em cada reencarnação o corpo físico é diferente,
desenvolvido a partir de outros componentes genéticos, c o m outro cérebro
para pensar, situado em diferente contexto familiar, social, e c o n ô m i c o , histórico e geográfico. O ser reencarnado não traz consigo "documentação" que
comprove sua identidade biológica anterior, dado que o corpo que lhe serviu
de instrumento e moradia na vida passada foi restituído ao ambiente cósmico
e por este absorvido, depois de devidamente desdobrado em seus elementos
essenciais. O pó voltou ao pó, c o m o diz o texto bíblico, e o pó que se juntou
para formar o novo corpo vem do mesmo reservatório cósmico e terá,
necessariamente, as mesmas características básicas, mas é outro pó.
Não há, pois, uma comprovação aceitável, do ponto de vista da ciência
contemporânea, para a doutrina ou teoria da reencarnação, menos ainda para
a da sobrevivência do ser e, muito menos que isso, para a da imortalidade.
Sem lamentar-se ou acusar gente ou instituições científicas, Teilhard de Chardin limita-se a escrever, em O Fenômeno Humano, o óbvio, que nem por isso
deixa de ser contundente, ao declarar que tais aspectos fazem parte de "um
problema que a ciência decidiu ignorar provisoriamente" (p. 4 3 ) . Anteriormente (p. 10), lamentara da mesma maneira educada a tendência do pesquisador "em não aceitar do homem, c o m o objeto da ciência, senão o seu corpo".
Certamente o leitor observou, contudo, que o brilhante pensador entende o "impasse" c o m o provisório, mesmo porque a realidade invisível subjac e n t e - a que Chardin rotulou de "o dentro das coisas"- terá de ser enfrentada,
mais cedo ou mais tarde, pela ciência, à medida em que não as provas desejadas
pela ciência, mas as evidências acumuladas pela própria dinâmica do processo
cultural evolutivo começarem a pressionar no sentido de uma substancial
reformulação nos modelos de pesquisa científica. O que, aliás, já está ocorrendo em relação aos diferentes aspectos da realidade espiritual. Ou a ciência
desenvolve sua metodologia específica para esse tipo de pesquisa ou ficará
falando sozinha sobre a matéria bruta, suscetível de ser manipulada na sua
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sofisticada parafernália laboratorial. Estamos assistindo, em décadas mais
recentes, a um vigoroso movimento cultural revisionista que vem acumulando expressiva documentação a respeito daquilo que Chardin considerou "o
dentro das coisas", ou seja, o lado invisível da realidade cósmica, seres humanos, inclusive.
Daí porque tanto me atraíam os estudos do coronel de Rochas sobre a
reencarnação. Ele colocava ao alcance das pessoas interessadas no processo de
revisão cultural de que há pouco falávamos instrumentos e métodos capazes
de produzir não comprovações irrecusáveis ao gosto da ciência, mas evidências aceitáveis que pelo menos podiam contribuir para a elaboração de um
pressuposto válido e inteligente que levasse o pesquisador a abandonar sua
"provisória" atitude de indiferença perante a realidade espiritual. Mais do que
isso, eu percebia, na eventual comprovação da doutrina das vidas sucessivas,
dramáticas implicações resolutivas em conceitos paralelos c o m o o da preexistência e sobrevivência do ser. Demonstrado que a criatura se reencarna, não
há c o m o escapar à inferência óbvia de que também sobrevive à morte corporal
e preexiste, c o m o ser consciente e responsável, a cada uma de suas vidas na
carne.
Foi a partir dessas premissas e de numerosos estímulos nesse mesmo
sentido, colhidos em outras tantas obras complementares e paralelas, que
começamos nossas experimentações com um grupo de amigos e companheiros de ideal. Um dos projetos de pesquisa produziu, em 1967, dramáticas
evidências de que o jornalista brasileiro Luciano dos Anjos era uma reencarnação do jornalista e revolucionário francês Camille Desmoulins. Razões,
que não há c o m o expor aqui, adiaram a publicação do livro Eu Sou Camille
Desmoulins para 1989, precisamente no bicentenário da Revolução Francesa.
(Não sei se o leitor acreditará, mas asseguro-lhe de que não foi proposital a
escolha do ano de lançamento. Simplesmente aconteceu assim.)
Na metade da década de 7 0 , vinte anos após haver iniciado tais buscas,
entendi chegado o momento de escrever algo sobre esses estudos e sobre as
experiências que acumulara. Foi essa a matéria reunida no livro intitulado A
Memória e o Tempo, lançado, finalmente, em 1981.
U m a passagem aparentemente irrelevante desse livro produziria, mais
tarde, o estímulo inicial do qual resultaria a obra que o leitor tem agora em
mãos. Explico-me.
Discorria eu sobre o fascinante fenômeno da projeção visual de toda a
existência da pessoa em crise de morte iminente - caracterizei-o c o m o "replay

12

da vida" - quando me ocorreu propor a hipótese de que o fenômeno poderia
ser explicado por um possível mecanismo de transcrição de arquivos. Assim:
Ao finalizar-se a existência na carne ou mesmo ante ameaça mais vigorosa
e iminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, do que resulta aquele
belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual estamos propondo
o nome de recapitulação. (P. 35 da 4 edição.)
a

Logo percebi que a hipótese formulada para um possível entendimento
do fenômeno afigurava-se, senão de todo inaceitável, pelo menos indigesta
para alguns leitores mais atentos, de vez que implicava a existência de certo
grau de psiquismo biológico, o que assumia para alguns a proporção de uma
heresia no contexto cultural espiritualista, onde matéria e espírito interagem,
mas, cada um à sua maneira, c o m o que sem maiores intimidades uma c o m o
outro.
C o m o a observação resultara de inspiração ditada por momentânea
intuição, não cogitei, de início, de aprofundamento maior no tema. Afinal de
contas, tratava-se apenas de uma hipótese que não parecia pôr em risco
estruturas doutrinárias tão severamente patrulhadas por alguns. Seja c o m o
for, sentindo-me pressionado pela crítica, resolvi estudar um pouco mais esse
aspecto a fim de, eventualmente, reforçar a hipótese formulada ou abandoná-la de todo.
Encontrei referências a esse psiquismo embutido nas estruturas da matéria em André Luiz, c o m o temos oportunidade de citar aqui mesmo, neste
livro. Esse autor espiritual ensina que funciona na intimidade da célula uma
espécie de ponto de encontro de matéria e espírito, indicando o citoplasma
c o m o fronteira avançada do ser espiritual e o núcleo c o m o a presença da
matéria. Além disso, afirma André, em Evolução em Dois Mundos, que...
Assim como recapitula, nos primeiros dias da existência intra-uterina, no
processo reencarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética, a
consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao
integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual,
durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória, a que se referem os
desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para
o sepulcro. (Destaque no original.)
Faltava-me, contudo, uma palavra de André que amparasse ou justificas-
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se a minha proposta de transcrição de arquivos. Não havia. Tentei explicar-me
melhor, no afã de salvar a modesta hipótese, mas não fui bem sucedido. Até
parece que a coisa mais importante do livro que eu escrevera era a desventurada (e herética) teoria das transcrições. Resignei-me, pois, a abandoná-la à
sua própria sorte. Foi bom enquanto durou... Se não estava em Kardec, nem
nas obras mediúnicas tidas c o m o de boa doutrina, minha hipótese nascera
órfã e, portanto, sem linhagem.
Aí, aconteceu o imprevisto. Alguém encontrou um apoio salvador no
livro intitulado Falando a Terra, que reúne quarenta comunicações de outros
tantos autores espirituais, captadas pela transparente e confiável mediunidade
de Francisco Cândido Xavier, o querido e respeitável C h i c o Xavier. R o m e u
A. Camargo relatava nesse texto as suas últimas impressões do lado de cá da
vida e as primeiras que foram ao seu encontro do lado de lá. Camargo morrera
aos 66 anos, em 10 de dezembro de 1948, em São Paulo. Fora jornalista,
professor, escritor e advogado. D e i x o u importante contribuição à sociedade
e ao movimento que abraçara, após abandonar - para desgosto de alguns
amigos queridos - a militância protestante.
Dizia agora, c o m o espírito, que, a despeito de todo o preparo doutrinário, que "reconforta e educa para a grande transição, a m o r t e é sempre um
caminho surpreendente". Comparava-se a um pássaro que, depois de aprisionado por muitos anos em gaiola guardada em escuro porão, de repente, se vê
livre, a voar em plena luz do sol. O coração estava "aos pulos" e os "passos
vacilantes". Projeta-se nele o quadro vivo de suas realizações e ele se sente a
reintegrar-se na posse de si mesmo. Restava, contudo, desvencilhar-se do
agora inútil corpo físico, no que foi ajudado por experimentados amigos
espirituais. E mais: o que fazer de todo aquele banco de dados que acumulara
durante os sessenta e seis anos de prisão na gaiola?
"A memória" - depõe - " c o m o que retira da câmara cerebral, às pressas,
o conjunto das imagens que gravou em si mesma, durante a permanência na
carne, a fim de incorporá-las, definitivamente, aos seus arquivos eternos."
Aí estava, pois, documentado o mágico fenômeno da transcrição, a
demonstrar a existência de um arquivo transitório na personalidade e um
definitivo na individualidade. Concluída a tarefa de viver no corpo, os arquivos são recolhidos, portanto, a lugar seguro. Além disso, estava salva a minha
modesta hipótese intuitiva! A essa altura, porém, eu havia reunido considerável massa de dados não especificamente sobre a desventurada (e revigorada)
teoria da transcrição, mas sobre outros aspectos dessa fecunda realidade
espiritual que está sempre a nos surpreender, c o m o a R o m e u Camargo, c o m
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revelações e ensinamentos dos quais nem suspeitávamos. E r a m coisas que eu
havia descoberto e aprendido enquanto procurava entender melhor o quadro,
a fim de retratar-me da hipótese que havia formulado ou reforçá-la com novos
argumentos.
O tempo da procura não fora consumido em vão. Dois aspectos fundamentais, pelo menos, me pareciam mais compreensíveis ao cabo dela.
Primeiro: os instrutores espirituais do prof. Rivail (Allan Kardec) haviam definido a alma c o m o " U m espírito encarnado" (questão número 134
de O Livro dos Espíritos) e acrescentaram, em atenção a uma indagação
adicional, o esclarecimento de que "antes de se unir ao c o r p o " , a alma estava
na condição de "espírito". Habituado à precisão de linguagem que fez a tônica
desses pronunciamentos, eu me sentia autorizado a concluir que alma e
espírito não são, portanto, exatamente a mesma coisa. Em que se distinguem
esses dois conceitos? Qual a diferença entre eles? - perguntava-me eu.
Segundo: Em outro ponto do diálogo de Kardec c o m as entidades espirituais que se colocaram à sua disposição, ficara dito ser necessária a união do
espírito à matéria, a fim de intelectualizá-la (questão número 25). Ao discorrer, mais adiante, na conversa, sobre a inteligência, repetiriam os instrutores
a informação, declarando ser necessário que "o Espírito se una à matéria
animalizada para intelectualizá-la" (questão número 71). Q u e seria, contudo,
intelectualizar a matéria}, novamente me perguntava.

2. Onde o autor propõe um (honesto) conchavo com o leitor
e a leitora
O texto que o leitor acaba de percorrer atende, a meu ver, às objeções e
dúvidas suscitadas quanto à hipótese da transcrição dos registros acumulados
durante a vida na carne para algum dispositivo permanente da memória. Na
realidade, a observação que se afigurava, no m í n i m o , estranha àqueles atentos
leitores resultara de um desses impulsos de intuição que nem sempre temos
c o m o explicar e que, aparentemente, não se baseia em nada do que a gente
saiba conscientemente. Experiência c o m situações semelhantes ensinou-me a
tratar com respeito esses flashes inexplicáveis, que costumam ter alguma razão
de ser. Fiquei, contudo, c o m um problema pessoal. A busca de uma explicitação aceitável para o que fora uma espécie de "palpite" me levou a estudos
e pesquisas que, de início, não figuravam nos meus planos. É que o assunto
me fascinara mais do que eu havia, de início, imaginado. O que eu julgara ser
uma inocente poça dágua era um poço escuro e profundo, e eu ficara c o m a
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impressão de que misteriosas luzes brilhavam lá dentro. Nada melhor do que
o desafio do mistério para despertar em nós o herói adormecido, o aventureiro distraído. Daí porque pulei para dentro do balde e comecei a descer
rumo ao fundo do poço, se é que ele o tinha.
A essa altura, eu colecionara outras tantas perguntas e assumira o papel
do autocrítico. Se existia mesmo um processo de transcrição, c o m o eu imaginara, c o m o funcionaria? De onde para onde? Transpondo que tipo de
material de arquivo? Haveria terminais da memória na contraparte meramente biológica do ser? O u , para formular a pergunta de outro jeito: seriam as
células dotadas de um psiquismo específico, ainda que inconsciente? Sendo
assim, c o m o se articularia o sistema?
Nesse ínterim, mais de dez anos se passaram e também eu cheguei, c o m o
escritor, à era da informática e o computador começou a mostrar-me suas
semelhanças e dissemelhanças com o dispositivo que usamos para pensar. N ã o
é sem razão, aliás, que, por algum tempo, os computadores foram conhecidos
c o m o "cérebros eletrônicos". Não se coloca neste ponto a velha questão da
prioridade do ovo sobre a galinha, ou vice-versa, mas afigura-se bastante
significativo que, ao criar um complexo sistema de pensamento artificial, a
ciência desenvolva um modelo operacional que parece, consciente ou inconscientemente, inspirado naquele que a natureza criou para o ser humano.
Vemos, num e noutro sistemas, soluções operacionais comuns ou semelhantes. N u m , c o m o no outro, há um processo de entrada, saída, processamento
e armazenamento de dados; há arquivos de natureza permanente e outros
transitórios; há, principalmente, um componente caracterizado no jargão
profissional c o m o hardware (o equipamento em si) e outro conhecido c o m o
software, que consiste em numerosos programas operacionais que vão sendo
chamados segundo as necessidades da tarefa a realizar. O trabalho produzido
com a ajuda de memórias transitórias é, no m o m e n t o oportuno, transcrito
em arquivos permanentes, que funcionam c o m o o subconsciente humano,
de onde dados e textos, ou seja, as "lembranças", podem ser resgatadas a
qualquer m o m e n t o , mediante comando específico, expedido no âmbito do
programa adequado. Nesse quadro sinótico comparativo, a telinha do computador representaria a dicotomia presente/consciente, ou seja, é o que está
acontecendo porque está sendo pensado e sobre o que o operador tem fixada
sua momentânea atenção.
Acresce que, em numerosas oportunidades, as necessidades operacionais
levam-nos a um legítimo diálogo com o que poderíamos chamar a "personalidade" do computador. Suponhamos, por exemplo, que você despache um
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comando ordenando o apagamento de determinado arquivo que, aparentemente, não mais lhe interesse. Em vez de cumprir cegamente a ordem, a
máquina pergunta se você está mesmo certo de que deseja apagar aquele
arquivo, sim ou não, c o m o que lhe proporciona a oportunidade de repensar
sua decisão e, eventualmente, salvar o texto ou a informação que já estava
condenada ao desaparecimento. Diálogos muito mais longos e instrutivos são
didaticamente conduzidos por inteligentes programas que vão trazendo para
a tela do vídeo instruções precisas sobre c o m o proceder a cada passo do
aprendizado ou da instalação de um novo programa.
Mesmo c o m todas essas espetaculares faculdades "pensantes", contudo,
os computadores mais avançados não passam ainda de toscos arremedos do
sistema criado pelo processo evolutivo natural para gerir o sistema de dados
de que necessita o ser humano no complexo ofício de viver. Em termos de
capacidade operacional e de memorização, tanto quanto de velocidade de
processamento, o dispositivo humano de pensar parece inimitável e insuperável, mesmo porque nele interagem funções superiores de extrema complexidade c o m o as de natureza emocional, criativa, especulativa e ética. O computador responde às solicitações do operador até os limites de sua capacidade
e de sua programação, no âmbito do conjunto hardware/software, ou seja,
somente reage dentro daquilo que lhe foi ensinado. De certa forma, também
o ser humano está assim condicionado, só que numa dimensão assustadoramente mais ampla, produzindo, às vezes, a impressão de que sabe de coisas
que não lhe foram ensinadas, ou seja, que aparentemente não se encontram
nos seus arquivos. U m a s tantas dessas "descobertas" podem resultar de felizes
recombinações de dados preexistentes, o que não as tira da categoria de
criações mentais; outras quantas, porém, parecem surgir, c o m o se diz em
inglês, out of nowhere, ou out of the blue sky, isto é, "caídas do céu". C o m o
se algum ser inteligente invisível e desconhecido nos soprasse ao ouvido a
solução mágica, a alternativa perfeita, a opção irretocável, ainda que suscetível
de explicitação posterior que venha a exigir considerável trabalho complementar de pesquisa e meditação. C o m o , para voltar às especulações iniciais
deste módulo, o flash intuitivo que me sugeriu a hipótese da transcrição de
dados pessoais de uma modalidade de memória para outra.
Esse tipo de informação preliminar que pode desfazer-se em rebate falso,
por estar estruturada em elementos fantasiosos ou inconsistentes, assume
muitas vezes as características de uma fagulha que acende grande clarão.
Brewster Ghiselin reuniu, num livro intitulado The Creative Process, dezenas
de depoimentos acerca do fascinante mecanismo da criatividade, na palavra
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de seres de excepcional capacidade intelectual e amplitude cultural.
E difícil selecionar um depoimento representativo quando você tem à
escolha textos de Einstein, Henri Poincaré, Mozart, H e n r y James, Nietzsche
e outros. O p t o , no entanto, pelo de Henri Poincaré, eminente matemático e
físico francês.
Depois de referir-se à curiosa sensação de "certeza aboluta" que costuma
emoldurar certas "inspirações", Poincaré menciona o fato de que esses notáveis achados costumavam surgir nas idéias que lhe ocorriam "de manhã ou à
noite, quando deitado, em estado semi-hipnagógico" (p.38). Parecia-lhe, ao
escrever seu texto, que era chegado o tempo de "penetrar mais fundo para
ver o que se passa na própria alma do matemático".
Prefiro, neste ponto, deixar falar o cientista:
Durante quinze dias - escreve ele (p. 36) - empenhei-me em provar que
não poderia existir qualquer função semelhante às que denominei fucsianas. Eu era, então, muito ignorante; todos os dias me sentava por uma
hora ou duas e tentava grande número de combinações, mas nenhum
resultado conseguia. U m a noite, contrário aos meus hábitos, tomei café
preto e não consegui dormir. As idéias surgiam aos montes. Eu as sentia
colidirem entre si até que alguns pares se encaixaram, p o r assim dizer,
produzindo uma combinação estável. Na manhã seguinte eu havia estabelecido a existência de uma classe de funções fucsianas, as que constituem
as séries hipergeométricas. T i v e apenas de escrever os resultados, o que
me t o m o u apenas algumas horas.
O genial cientista não dera por concluída a sua tarefa, contudo. Desejava
ainda representar aquelas funções matemáticas pelo "quociente de duas séries". Segundo ele, a idéia era "perfeitamente consciente e deliberada" e ele
perguntava a si mesmo que tipo de propriedades teriam tais funções, caso
existissem mesmo. Sem muita dificuldade, ele chegou, então, às séries a que
chamou "theta-fucsianas".
P o r esse tempo, saiu da cidade de Caen, onde vivia, a fim de participar
de uma excursão geológica patrocinada pela Escola de Minas. A viagem fê-lo
esquecer o trabalho matemático em curso. Então, escreve:
Tendo chegado a Coutances, tomamos um ônibus que nos transportaria
a diferentes locais. No momento em que coloquei meu pé no estribo do
veículo, ocorreu-me a idéia - sem que nada em meus pensamentos anteriores pudesse ter preparado o caminho para ela - de que as transformações
que eu usara para definir as funções fucsianas eram idênticas às da geometria não-euclideana.
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C o m esse flash de inspiração, viera aquele toque de convicção de que há
pouco falava o professor. No m o m e n t o não havia c o m o verificar a validade
do inesperado achado, mas, de alguma forma, ele sabia que sua intuição estava
certa. De regresso a Caen, apenas por "desencargo de consciência", sentou-se
para conferir o que já sabia.
Poincaré identifica, na emergência de tais "súbitas iluminações", o manifesto "indício de um longo trabalho preliminar inconsciente", (p. 38)
Estamos, portanto, de volta ao poço escuro e profundo, no qual podemos, daqui desta dimensão a que chamaríamos consciente, vislumbrar estranhas luzes a se movimentarem lá embaixo. Ou seria lá em cima, dado que o
poço parece abrir-se para o alto e não para baixo?
Seja c o m o for, mensagens misteriosas e decisivas c o m o as experimentadas pelo professor Henri Poincaré podem acontecer a qualquer um de nós.
Parecem vir de outra dimensão, ou pelo menos de outra dimensão do nosso
próprio ser. Corretamente, o genial cientista convoca o termo inconsciente
para caracterizar o trabalho despercebido, do qual resultou a inspiração
sustentada pela certeza, mesmo antes de qualquer verificação posterior confirmadora. De minha parte, gostaria, contudo, de que, para descrever a função
criativa dita inconsciente, houvesse sido cunhada expressão bem mais precisa.
É certo que o processo peculiar de elaboração mental se passa em território
que se põe fora do alcance da consciência, mas, em si mesmo, ele não é um
processo inconsciente, no exato sentido da palavra. Pretendo dizer com isto
que o inconsciente também trabalha c o m mecanismos que, para ele, são
perfeitamente conscientes, racionais, lógicos, articulados e coerentes. T ã o
lúcido é o seu esquema de trabalho mental que parece personalizar-se, c o m o
se tivéssemos acoplado ao nosso eu consciente outro eu do qual somente
tomamos conhecimento em raros momentos de intuição ou inspiração c o m o
os que deslindaram para Henri Poincaré os complexos mecanismos das funções fucsianas. Ou passaram a Niels B o h r um modelo aceitável para o átomo,
que ele vinha procurando já há algum tempo.
A idéia de um eu dentro de outro eu não é tão estapafúrdia c o m o pode
parecer à primeira vista. Discutiremos essa questão mais adiante. Antes disso,
porém, precisamos de uma negociação preliminar, leitor/leitora e autor.
E o seguinte: este livro cuida de uma complexa temática, explora aspectos
ainda controvertidos da mente, busca apoios em numerosos autores antigos
e mais recentes e propõe algumas hipóteses que possam, eventualmente,
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contribuir para melhor entendimento do ser humano c o m o um todo e não
apenas c o m o um engenhoso mecanismo cibernético no campo da biologia.
O corpo físico precisa ser transcendido - não ignorado ou abandonado - para
que possamos alcançar contexto mais amplo, onde vamos necessitar de informações que não se encontram nos limites da matéria que o compõe. Em
poucas palavras: precisamos da realidade espiritual. Q u e r essa realidade seja
tomada c o m o crença, hipótese, teoria, convicção, formulação mística ou o
que seja, ela é exigida pelo modelo com o qual teremos de trabalhar, ou a
discussão suscitada no livro não faria o menor sentido.
Por outro lado, esta não é uma obra apologética desta ou daquela posição
místico-religiosa. Se o leitor identifica aspectos religiosos no decorrer do
debate, tudo bem. Eu também os vejo, mas isto não constitui nossa preocupação aqui, de vez que essa face da questão situa-se na área das conseqüências
e das eventuais conclusões que cada um, livremente, elabora para si mesmo.
D e v o , portanto, desenhar o ambiente em que se move o discurso deste
livro. Tomarei para isso apenas os conceitos fundamentais de existência,
preexistência e sobrevivência do ser humano à morte corporal, que em si e
por si mesmos não oferecem, necessariamente, explícito conteúdo religioso,
a não ser a partir de um aprofundamento maior de seus mecanismos e
conseqüências, c o m o há pouco dizia. Digo isto porque essa temática vem
sendo explorada com crescente interesse pela ciência contemporânea, sempre
cautelosa em manter-se a certa distância de qualquer conotação religiosa.
Primeiro os pesquisadores descobriram vida antes da vida, a seguir, vida
depois da vida e, mais recentemente, vida entre vidas. É oportuno lembrar a
esta altura que, admitidos tais postulados, não há c o m o rejeitar o da reencarnação, que também entra, necessariamente, em nosso esquema de trabalho,
c o m o entrou no que aquelas pessoas vêm desenvolvendo. É bem verdade que
falo de cientistas e pesquisadores isolados e, usualmente, corajosos e dispostos,
como se diz coloquialmente, em inglês, a upset the apple chart, o que seria,
em português, algo parecido com "bagunçar o coreto alheio", contestar o
establishment e até mesmo a desafiá-lo, com novas e revolucionárias maneiras
de abordagem aos velhos e persistentes enigmas propostos pelo psiquismo
humano.
Aí pela década de 50, neste século, um papel acadêmico sobre a reencarnação, por exemplo, expunha a riscos incalculáveis a carreira de seu ousado
autor, se e quando ele conseguisse fazê-lo publicar em um veículo respeitável.
O dr. Rhine que o diga. A resistência universitária, não apenas às suas primei-
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ras formulações teóricas, ainda hipotéticas e cautelosas, mas ate mesmo a sua
metodologia de trabalho e, mais ainda, ao seu corajoso interesse pela temática
dita ocultista, acarretou-lhe dissabores que somente uma vontade férrea c o m o
a sua conseguiria enfrentar. O primeiro ataque foi dirigido à metodologia
matemática que ele começou a aplicar na sua obstinada busca de enquadramento científico para os fatos paranormais. C o m o não podiam invalidar
frontalmente os resultados, ainda tímidos, mas "preocupantes" de seus estudos, o jeito foi tentar demolir o modelo estatístico de que se servia ele. Mas
ambos (Rhine e o modelo) resistiram. Se alguma coisa estava errada nas
pesquisas laboratoriais da nova ciência, tinha de ser procurada alhures; não
nas premissas matemáticas, disseram os entendidos chamados a avaliar esse
aspecto.
Aquilo seria apenas o princípio, mera escaramuça de ralo tiroteio que se
intensificaria ao longo dos anos para alcançar as proporções de uma guerrilha
intelectual. Ele resistiu até o fim, com bravura e tenacidade incomparáveis.
Morreu octogenário, em pleno vigor mental, ainda brigando destemidamente
pelo direito de investigar a realidade invisível e proclamar seus achados, tal
c o m o os entendia. A partir de sua obstinação, esse tipo de pesquisa começou
a contar c o m um olhar, senão complacente, pelo menos não tão hostil, ainda
que desconfiado, da comunidade científica.
Não se poderia dizer que o dr. Ian Stevenson tenha escandalizado essa
comunidade, em 1966, com seus estudos sobre casos que "sugeriam" a reencarnação, mas, certamente, o eminente professor da Universidade de Virgínia
acrescentava mais um elemento "preocupante" ao banco de dados que começava a ser montado sobre a "incômoda" temática daquilo a que costumo
chamar de realidade espiritual ou realidade II. E se a reencarnação fosse
mesmo uma verdade e não uma fantasia místico-religiosa? - perguntava-se
muita gente.
Daí por diante, parece ter-se desencadeado um c o m p l ô , costurado com
o objetivo de reavaliar alguns preconceitos científicos vigentes, apoiados,
c o m o sempre, em paradigmas materialistas e sobre os quais a ciência construíra suas estruturas de pensamento.
Pelo que consigo apurar, foi ainda em 1966, ano em que a S P R americana
publicou Twenty Cases

Suggestive

of

Reincarnation,

do dr. Ian Stevenson,

que começaram a surgir os primeiros escritos da dra. Elisabeth Kübler-Ross,
dando conta dos estudos pioneiros que vinha fazendo em t o r n o do problema
da morte, um dos grandes tabus da cultura contemporânea. Seu livro On
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Death and Dying, de 1969, parece ter desencabulado outros pesquisadores.
Em 1975, ela retomaria a temática, agora mais aberta, c o m Death - the Final
Stage of Growth, que considera a morte, c o m o diz o título, um estágio a mais
no processo de maturação do ser humano, e não aquela coisa temida e
irremediável, espécie de inconveniência que não deve ser mencionada em
sociedade. Caracteristicamente, seu livro abre c o m a conhecida prece de
Francisco de Assis para lembrar ao leitor, logo no vestíbulo da obra, que é
morrendo que a gente nasce para a vida eterna. O santo-poeta utiliza-se aqui
de uma bela metáfora, dado que na vida eterna já estamos todos, desde as
nossas origens e até antes delas; a morte apenas revela essa realidade ignorada
por esmagadora maioria dos seres mergulhados na carne.
Um exame retrospectivo da cultura daqui a alguns anos certamente
chamará a atenção do observador - presumivelmente mais esclarecido acerca
de tais aspectos da vida - para a quantidade e qualidade das reflexões surgidas
na década de 70 interessadas numa revolucionária releitura dos problemas do
psiquismo humano. D i g o revolucionária e não inovadora, porque esses documentos questionavam, implícita e explicitamente, consagradas estruturas
do pensamento contemporâneo, mas, a rigor, não tinham novidades a oferecer ou a propor, dado que estavam apenas reiterando antigas convicções que
amargaram séculos, milênios até, na suspeita meia-luz do caluniado ocultismo. De repente, c o m o se todos aguardassem apenas o sinal de um maestro
invisível, entrou no ar uma orquestração que não poderia deixar de chamar
a atenção da criatura humana para a sua própria realidade transcendente.
Helen Wambach, Edith Fiore, Morris Netherton, entre outros, retomaram
a técnica da regressão de memória, explorada anteriormente pelo coronel e
engenheiro francês Albert de Rochas, entre o final do século X I X e início do
X X , e restauraram a dignidade do conceito da preexistência do ser, declarando
que haviam detectado sinais de vida antes da vida. Elisabeth Kübler-Ross,
Raymond Moody Júnior, Michael B. Sabom, George Ritchie J ú n i o r revalidaram a sobrevivência, ou seja, a idéia de que há vida após a vida, ao passo
que se desenvolvia nesses e em outros pesquisadores o conceito de que a vida
também estava presente e atuante entre as existências terrenas, c o m o testemunharam não apenas Wambach e Fiore, c o m o J o e l L. W h i t t o n e outros.
Q u e estavam dizendo essas bem dotadas pessoas, de elevado nível cultural e profissional? Em resumo, o seguinte: que o ser humano preexiste e
sobrevive à existência na carne e que, portanto, reencarna-se. E mais, que
evolui no âmbito de um modelo cósmico que lhe atribui plena liberdade
responsável pelos seus atos, na sua interface com a dicotomia livre-arbí-
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trio/determinismo.
São esses os conceitos de que necessitamos para emoldurar a discussão
contida neste livro. Não pretendo, c o m isto, dizer que o leitor tenha de
aceitá-los de qualquer maneira, a fim de incorporá-los à sua memória cultural,
mas que deve tê-los em mente c o m o hipótese de trabalho, c o m a qual se espera
c o m p o r um modelo mais inteligente de abordagem ao fenômeno da vida.
Ficamos, pois, assim combinados, civilizadamente, c o m o convém a pessoas educadas que apenas desejam conversar.
Isto posto, só falta explicar o plano do livro, que consiste no seguinte:
* Este módulo, c o m o o leitor observa, não apenas expõe ao leitor a
gênese do livro c o m o as preliminares de que necessitamos para desenvolver
o estudo.
* No módulo número III procuramos responder à questão formulada
de início sobre a possível existência de um psiquismo na matéria.
* No de número IV estudamos o cérebro, não c o m o instrumento gerador do pensamento, mas c o m o um sofisticado hardware por onde circula o
pensamento, comandado por um software, a que provavelmente, poderíamos
chamar de mente.
* O módulo número V propõe uma abordagem inovadora ao problema
consciente/inconsciente, personalidade/individualidade.
* O módulo número VI sugere a alternativa de uma interpretação alquímica para a mente.
* Finalmente, o módulo número V I I oferece algumas conclusões à reflexão do leitor.

1. Uma pedra para o templo do conhecimento
Não é nada fácil dizer em poucas palavras quem foi Annie Besant e o
que fez. Ademais, que padrões escolher para aferir sua personalidade? D e pendendo de c o m o , de onde e de quem a vê, há outras tantas maneiras de
avaliar essa singular pessoa humana, de inteligência privilegiada, dotada de
ampla cultura, interessada em todos os grandes temas da época em que viveu:
controle da natalidade, feminismo, educação, problemas sociais, sindicalismo,
política e religião. Para propagar suas idéias, tornou-se jornalista e conferencista, mas não hesitou em assumir até a liderança de greves e outros movimentos de pressão suscitados por trabalhadores.
Viveu intensa e extensamente, de 1847 a 1933. O verbete da Britannica
a considera c o m o reformadora social, teosofista e líder da independência da
índia, onde viveu parte considerável de sua existência adulta, após a primeira
visita, em 1893.
De repente, "no auge de sua fama e influência", em 1889, c o m o se lê na
Britannica, A Doutrina Secreta, de Helena P. Blavatsky, mudou mais uma
vez a sua vida para um novo patamar de estabilidade, no qual ela se posicionaria dali em diante. C o m a morte da sra. Blavatsky, dois anos depois, em
1891, a sra. Besant tornou-se a personalidade mais destacada na Sociedade
Teosófica. Em 1907 foi eleita Presidente Internacional da entidade, cargo que
exerceria até à morte, em 1933.
Arthur Hobart Nethercot, autor do verbete da Britannica, no qual
buscamos estas informações, atribui o fascínio de Besant pela índia à convicção dela própria de que ali vivera a maioria de suas existências anteriores, além
das que teria vivido c o m o Hipátia e Giordano Bruno.

25

Hipátia, para quem não sabe (eu sou um deles), era filha de T h e o n , de
Alexandria, onde nasceu e onde foi assassinada num levante popular, no ano
415 da era cristã. O pai foi eminente matemático e a filha não teria sido menos
brilhante, inclusive no trato da mesma ciência. Era dotada de vigorosa inteligência e já andaria, por aquela remota época, envolvida em movimentos .
populares, c o m o líder ou c o m o vítima deles, não sei. ( O u , quem sabe, ambas
as coisas?) Consta que lecionava a filosofia de Platão, Aristóteles e outros, em
Alexandria, célebre centro cultural daqueles tempos, o que diz bem alto e
claro da estatura intelectual dessa mulher singular.
Quanto a Giordano Bruno, está mais perto de nós, na história, e até se
pode dizer que seu perfil humano se afigura estranhamente compatível c o m
o de Hipátia e com o de Annie Besant, admitindo-se ou não as conexões
reencarnacionistas sugeridas por Nethercot. Bruno (1548-1600), nascido em
Nola e batizado c o m o Filippo, só assumiria o nome pelo qual ficou famoso,
ao se tornar frade dominicano. T a m b é m nele, vamos encontrar a inteligência
brilhante, a inquietação intelectual, as súbitas e radicais mudanças de posturas
e rumos, o inconformismo rebelde com as assentadas estruturas de pensamento vigente, o interesse (como o da antiga Hipátia) pela matemática, pela
astronomia e pela filosofia e, c o m o Besant, as andanças pelo mundo, sempre
fora do contexto, incompreendido e marcado com a pecha de herético. Em
1578, foi para Gênova e abandonou o hábito religioso, depois de ter estado,
por algum tempo, em R o m a , onde se envolveu num assassinato. Daí passou,
sucessivamente, pela Ligúria, perambulou pelo norte da Itália, foi para a
França (Lyon, Toulouse, Paris), e, mais tarde, Oxford e Londres, na Inglaterra, Paris, de novo, e em seguida, Alemanha (Wittenberg, a capital da Reforma)
e Praga. Em 1591 aceitou um convite de Giovanni Mocenigo para residir em
Veneza. O próprio Mocenigo o denunciaria mais tarde, à Inquisição, que o
transferiu para R o m a , em 1573. Lá ficou preso durante sete anos, ao cabo dos .
quais o incorrigível e genial rebelde foi queimado vivo no C a m p o dei' Fiore,
em 17 de fevereiro de 1600.
Se isso tudo confere, c o m o parece, não há c o m o duvidar do que está dito
no arremate do verbete de autoria de Arthur H o b a r t Nethercot sobre Annie
Besant e que assim está redigido na Britannica (vol. 3, p. 474):
"Morreu em Adyar, Madras, em 20 de setembro de 1933, confiante em
que logo reencarnaria para retomar a missão que lhe fora outorgada pela
hierarquia oculta."
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Eu não disse que seria difícil expor em poucas palavras quem foi e o que
fez Annie Besant? Aí está. Vejamos agora o que tem ela a dizer em A Study
in Consciouness, publicado em 1904. A edição que me serve de apoio para
estas reflexões é a oitava, datada de 1980.
O prefácio da autora é breve, simples e humilde. Seu propósito, ao
escrever o livro, foi o de oferecer aos estudiosos algumas sugestões que lhes
pudessem ser úteis ao melhor entendimento do mecanismo de expansão da
consciência. Não se apresenta, pois, c o m o uma "completa exposição", mas
c o m o mera "contribuição à ciência da psicologia". A seu ver, muito material
estava, já àquela altura, no início do século X X , sendo acumulado sobre o
assunto e a autora se propõe a coordenar e arranjar uma pequena parte desse
material, na esperança de que pudesse servir, futuramente, " c o m o uma pedra
no edifício completo", o que exigiria o planejamento de um grande arquiteto
e a execução de competentes pedreiros. Q u a n t o a ela, autora, é apenas uma
aprendiz que "prepara as pedras rudes para os trabalhadores mais experimentados".
Não é bem assim, entretanto. Seu estudo contém insuspeitadas amplitudes e profundidades; seu pensamento é original e criativo. Amostra:
"Para começar com uma definição para os termos: consciência e vida são
idênticas, dois nomes para uma só coisa quando considerada de dentro ou de
fora. Não há vida sem consciência: não há consciência sem vida" (p. 2 5 ) .
Já vimos, em rápidas tomadas de seu texto, que Besant identifica um
componente psíquico em qualquer partícula material, até mesmo na matéria
considerada inerte. Apoio para essa postura ela encontra nas pesquisas científicas do professor Chandra Bose, de Calcutá, sobre a resposta ao estímulo
por parte da chamada matéria inorgânica.
" U m germe de psiquismo" - lê-se em A Grande Síntese (p. 197) - "já
existe, conforme vimos, na complexa estrutura cinética dos motos vorticosos."
No entender do autor desse livro, as condições para que a vida seja
eventualmente criada e daí passe a cuidar de sua própria expansão consciencial
começa com um movimento que envolve certas partículas em vórtices embrionariamente individualizados. É a sua "teoria cinética da origem da vida"
(p. 162)
Matéria e espírito constituiriam, portanto, partes inseparáveis de uma
"dualidade que se manifesta no tempo e no espaço", dado que uma não existe
sem o outro. Interessado nesses mesmos aspectos da realidade, o prof. Rivail
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(Kardec) perguntou, certa vez, aos seus instrutores invisíveis, se seria "certo
dizer-se que os espíritos são imateriais":
Imaterial não é bem o termo - ensinam -; incorpóreo seria mais exato,
pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser
alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós
outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos.
(1, questão 82. O destaque é meu.)
Quando Besant escreveu seu texto, no início do século X X , Einstein e
outros gênios da física e da matemática começavam a questionar os conceitos
vigentes de matéria, tempo e espaço. Ainda estavam por se decifrar os enigmas
do binômio matéria/energia, cujo conhecimento viria subverter a física newtoniana. Caracteristicamente, as entidades que dialogavam c o m o prof. Rivail,
cerca de meio século antes, queixam-se da dificuldade em expor verbalmente
conceitos para os quais ainda não haviam sido criadas as palavras necessárias
nem uma estrutura de pensamento e de experiência que as sustentassem.
U m a vez admitido o dualismo matéria/energia, c o m o pólos de uma só
realidade substancial, parece ficar mais fácil entender o que deseja dizer Besant
ao escrever que não estava, com suas idéias, cuidando de "materializar a
consciência", mas simplesmente "reconhecer o fato de que os dois pólos
primários, consciência e matéria, encontram-se estreitamente acoplados um
ao outro, nunca à parte, nem mesmo no mais elevado ser".
Podemos até admitir que ela tenha assumido, nesse ponto, postura algo
radical, mas não há c o m o ignorar que "o espírito há de ser alguma coisa".
Talvez se pudesse dizer, agora, que ele constitui um campo energético, o que
seria uma alternativa revisionista para o conceito de "matéria quintessenciada", a única expressão que os instrutores espirituais tinham à sua disposição
àquela altura, no meado do século X I X .
Seja c o m o for, " c o m o espíritos, somos inquestionavelmente divinos,
com todo o esplendor e a liberdade que essa palavra implica", diz ela, mais
adiante. O que confere com o pensamento do Cristo, contido na impactante
advertência: "Vós sois deuses!", ou seja, estamos integrados nessa realidade
transcendental, dela participamos e nela vivemos, onde quer que estejamos,
no tempo e no espaço, ou fora de tais dimensões limitadoras.
P o r outro lado, ao mesmo tempo em que a matéria mais densa constitui
instrumento de trabalho, ela nos mantém acorrentados ao contexto tempo/espaço para o necessário aprendizado. A duração desse aprisionamento

28

depende exclusivamente do ritmo pessoal que cada um de nós imprime ao
seu processo de maturação.
"Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza" - lê-se em A Voz do Silêncio
(tradução de Helena Blavastky, para o inglês e desta língua para o português,
por Fernando Pessoa, Civilização Brasileira, 1969, Rio) - "onde existem, pelo
caminho das duras provações, armadilhas para prender o teu Eu na ilusão
chamada 'a grande heresia'."
O universo objetivo é "a grande ilusão", à qual se acopla a "ilusão da
personalidade", ao passo que "a grande heresia" é a de que a alma - que os
espíritos conceituram c o m o espírito encarnado - é algo separado do "Ser
universal, uno e infinito".
Por isso, escreve Besant (p. 31) que, ao nos convencermos de nossa
integração no todo, "a matéria não terá mais poder algum sobre nós, dado
que a contemplaremos c o m o irrealidade que ela, de fato, é". Integração,
contudo, é tradução inadequada para o termo inglês oneness, adjetivação de
one, ou seja, o número um, a unidade, a unicidade. Mais uma vez podemos
ver a perfeita colocação do Cristo, ao declarar: " E u e o Pai somos um", não
para significar que ele também é Deus, igual a Deus, mas que em Deus ele
estava integrado. A matéria não exercia sobre ele nenhum poder residual,
nenhuma restrição sobre sua liberdade, nenhum fascínio sobre sua mente.
Paulo teria, provavelmente, essa mesma visão espiritual ao escrever que, por
enquanto, vemos c o m o que através de um vidro fosco, mas um dia estaremos
contemplando a realidade face a face, ou seja, sem véus, enigmas ou mistérios,
porque conseguiremos isolar dela ilusórios atributos de pseudo-realidade que,
inadvertidamente, lhe acrescentamos. Esse mesmo pensamento pode ser identificado, a cada passo, nos escritos gnósticos, para os quais o grande problema
humano era o da separação, e a grande meta a reunião com o todo. Lê-se no
Logion 106, do Evangelho de T o m é (O Evangelho Gnóstico de Tomé), que
"quando de dois fizerem um, vocês se tornarão filhos do H o m e m e quando
disserem, 'Montanha, mova-se!', ela se moverá".
Diante disso, fica mais fácil entender a observação da dra. Annie Besant,
ainda à página 31 de seu livro, ao declarar que, uma vez libertados da servidão
à matéria, "poderemos 'brincar' com ela, o que não podemos fazer enquanto
ela nos cega com a sua realidade emprestada". D e v o acrescentar que o verbo
(play) está mesmo entre aspas no texto inglês c o m o que a sugerir uma experimentação a sério com o poder de remover montanhas. Ou seja, é possível,
afinal de contas, movê-las, c o m o , aliás, assegurou também o Cristo. N ã o são
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as montanhas parte da "realidade emprestada" e, portanto, ilusórias? Então,
podem ser manipuladas à vontade, ao simples poder da mente libertada que
não se deixa mais dominar pelos artifícios que a prenderam temporária, mas
longamente, à matéria bruta.
Conversávamos, há pouco, sobre matéria quintessenciada; André Luiz
menciona "a matéria mental", em Evolução em Dois Mundos, ao passo que
Besant (p. 32) escreve:
Em matéria muito mais sutil do que a física - como substância mental o poder criativo da consciência é mais prontamente percebido do que na
matéria densa do plano físico. A matéria se torna densa ou mais rarefeita
e muda suas combinações e formas, segundo os pensamentos da consciência que nela estiver atuando.
Ao discorrer sobre as mônadas, ela as define c o m o "unidades de consciência", fragmentos ou partículas da consciência universal da qual se separaram " c o m o entidades individuais envolvidas pelo véu da matéria" (p. 35). Tais
partículas estariam no seio do Pai desde o início da criação, mas ainda não se
haviam "tornado perfeitas através do sofrimento", c o m o escreveu Paulo, em
Hebreus 2,10. Devo avisar ao leitor que a citação não está sendo acrescentada
por mim - encontra-se no texto da dra. Besant. Em verdade, não se trata de
transcrição, mas de transliteração. O que se lê em Paulo, naquele ponto, é o
seguinte:
"Convinha, em verdade, que Aquele por quem e para quem tudo existe,
levasse muitos filhos à glória, aperfeiçoando pelo sofrimento àquele que iria
guiá-los à salvação."
"A dor" - ensina A Grande Síntese (p. 186) - "tem uma função fundamental na economia e no desenvolvimento da vida, especialmente do seu
psiquismo. Sem sofrer, o espírito não progrediria. Por isso, a dor é a primeira
coisa de que vos falo ao ingressar no campo da vida." (Destaque no original.)
A despeito de alguma divergência na maneira de dizer, a idéia subjacente
em Paulo está corretamente interpretada por Besant, ao considerar o sofrimento c o m o instrumento da perfeição. Nesse mesmo passo, aliás, a autora
recorre mais duas vezes a Paulo, invocando-lhe a Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 28 e 43. São úteis essas referências cruzadas no
sentido de que identificam, em diversas posturas ditas teológicas, leituras algo
diferentes, mas substancialmente as mesmas, da mesma realidade fundamental.
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U m a vez mergulhada na matéria, para o lento processo evolutivo de que
necessita, a centelha divina estabelece, no entender de Besant, uma dualidade
no ser: uma parte que fica entregue a uma espécie de "infantil desamparo, às
suas criancices, prazeres e dores", nas experimentações e no aprendizado na
matéria, enquanto a outra, o E g o , prossegue, em diferente dimensão, sua
existência mais ampla e rica. Cabe-lhe, contudo, adaptar-se lentamente ao
corpo físico, único instrumento de que dispõe, a fim de poder trabalhar c o m
o mundo material. Para isso, desenvolve-se aquilo que a autora conceitua
c o m o "consciência cerebral".
Este ponto é de suma importância para os objetivos deste livro, creio,
por isso, necessário explorá-lo um pouco mais.
Veremos, mais adiante, em Maurice Maeterlinck, a sugestão de que
apenas uma parte do ser mergulha realmente na matéria, enquanto a outra a qual Besant identifica c o m o Ego - permanece no seu habitat natural. Há
várias maneiras de figurar esta situação. Podemos imaginar um segmento
luminoso inserido no ambiente cósmico, c o m uma das pontas penetrada no
nevoeiro da matéria densa, no qual o ser espiritual precisa viver por um
longuíssimo tempo de aprendizado, já que necessita das experiências daquele
plano para desenvolver seu projeto evolutivo. O segmento envolvido pelo
nevoeiro é, portanto, aquele que permanece um tanto às cegas, em "infantil
desamparo", c o m o diz Besant, e cometendo suas "criancices", ao experimentar dores e prazeres. Daí a imagem da separação, da dualidade, c o m o se, em
verdade, houvesse dois seres autônomos no psiquismo de cada ser, e não um
só psiquismo em planos vibratórios diferentes, c o m o , de fato, acontece. O
objetivo do projeto é a volta à unidade, c o m o definiam os gnósticos; é o de
tornar-se "um com o Pai", c o m o ensinou o Cristo, ou seja, valer-se do
mergulho na matéria c o m o fase de aprendizado. Essa fase será, necessariamente, transitória, por mais que dure. O ser precisa de certo tipo de experiências
que somente em contacto com a matéria poderia obter. N ã o está, porém,
condenado a ficar preso a ela pelo resto da eternidade, se é que eternidade tem
resto... Pelo contrário, o ideal é que consiga abreviar essa trajetória e, por
conseguinte, o espaço de tempo, pois ninguém permanece indefinidamente
na escola, após ter alcançado a graduação máxima que ela pode proporcionarlhe, a não ser para ensinar. Quanto mais depressa aprender o que tem ali para
ser aprendido, melhor para o ser espiritual. Segundo os instrutores do prof.
Rivail, há espíritos que "seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do
mal absoluto". D a í porque aqueles chegam mais rapidamente aos estágios
superiores da perfeição. Penso que isso deva ser entendido no sentido de que
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tais seres não perdem largas fatias de tempo refazendo caminhadas, recompondo comportamentos inadequados, reajustando-se, enfim, a cada passo,
com numerosos, constantes e sérios desrespeitos à lei cósmica. O tempo que
seria consumido em tais retomadas e reajustes é utilizado em novas etapas,
não para demolir e reconstruir obras mal feitas, mas para continuar levantando edifícios harmoniosos, em novos e mais amplos espaços íntimos.
Esses seres mais atentos ao processo evolutivo teriam, provavelmente,
desenvolvido logo cedo melhor capacidade de manipular a matéria densa, sem
se deixarem envolver e paralisar por ela, ou fascinar pelas mordomias que ela
proporciona. Mas por que o engodo? - perguntaríamos. P o r que não eliminar
do processo evolutivo os ardis e atrativos da matéria, a fim de que o ser
espiritual adquira logo o conhecimento de que necessita, sem comprometer-se
inapelavelmente c o m ela? Não creio que alguns de nós tenhamos procuração
do Criador para responder a essa questão. N ã o é difícil, contudo, imaginar as
razões. Em primeiro lugar porque, juntamente c o m as primeiras manifestações da consciência, veio o privilégio responsável do livre-arbítrio, sem o qual
a criatura não teria nem o mérito de seus acertos nem a responsabilidade de
seus erros. Em segundo lugar, porque a dificuldade do aprendizado está
sempre na razão direta da sua importância e significado para qualquer ser
vivo, mesmo porque a vida oferece crescente complexidade para aquele que
se apresenta disposto a decifrar seus enigmas. Ela não se nega a servir de objeto
de aprendizado, pelo contrário se oferece a isso, mas exige muito daquele que
se aproxima para estudá-la. Curiosamente, c o m o bem observa o prof. Harold
Saxton Burr (in Blueprint for Immortality), ela não se desvela àquele que a
busca com uma postura arrogante. O que confere com o pensamento do
Cristo, ao ensinar que a verdade se revela aos simples e ignorantes, mas,
paradoxalmente, se oculta aos sábios arrogantes.
Também aqui tem A Grande Síntese uma observação impactante, ao
declarar que há, na ciência, "zonas sagradas, das quais ninguém pode aproximar-se sem o sentimento da veneração e sem a prece" (p. 182).
U m a visão balanceada da matéria densa, portanto, ensina ser ela o instrumento de trabalho de que necessitamos para o aprendizado c ó s m i c o , mas,
ao mesmo tempo, ela oferece dificuldades e constantes ocasiões de tropeço ao
caminhante desatento, podendo seduzi-lo por um tempo dilatado, com as suas
atrações. É preciso compreender, porém, que os prazeres que ela proporciona
não foram criados com a intenção ardilosa de seduzir a entidade espiritual,
mas c o m o uma espécie de compensação pelos desconfortos e dificuldades que
ela, igualmente, oferece.
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Há outros exemplos disso. O mecanismo de reprodução foi dotado de
sensações de prazer, a fim de assegurar-se a natureza da continuidade das
espécies. T a m b é m junto à necessidade inapelável da alimentação acoplou-se
um prazer correspondente. N o s seus exatos limites de utilização, eles constituem indispensáveis dispositivos de sobrevivência do indivíduo e da espécie.
Ultrapassados tais limites, tornam-se nocivos e tendem a fixar o ser espiritual
na matéria por um tempo muito mais dilatado do que ele realmente necessitaria para empreender sua jornada até os patamares superiores da perfeição,
subvertendo o projeto evolutivo pessoal, ou, no m í n i m o , retardando o seu
ritmo.
Conscientes dessa realidade, os gnósticos pregavam severa atitude de
vigilância em relação à matéria densa, guardando ativa consciência de que
reassumir a unidade c o m o T o d o constitui prioridade absoluta da criatura. A
crescente reserva c o m a qual passaram a considerar a matéria, acabou desenvolvendo uma postura de rejeição, perto do horror, chegando aos extremos
da condenação veemente ao sexo, e, por injusta extensão, à mulher, de vez
que é por meio dela que a centelha divina continua a reencarnar-se, presa ao
pesado fardo material. Ao leitor porventura interessado neste aspecto, sugiro
meu livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, Parte I, capítulos VIII e I X , páginas
71 a 105, 1ª edição.
Gnósticos ou não, temos de admitir certo conflito subjacente, ou pelo
menos um confronto não explícito entre o procedimento do psiquismo
mergulhado na névoa da matéria e a parcela maior que permanece ancorada
na luminosidade cósmica, da qual faz parte integrante. A muito comentada
separação ou dualidade é meramente operacional, não em essência. Em outras
palavras, a parcela encarnada não se separa do todo, apenas fica imersa, por
uma ponta, num plano vibratório diferente, para não dizer inferior. O dr.
Gustave Geley adverte para esse aspecto a fim de não se criar a imagem
incorreta da convivência de dois seres, duas personalidades, numa só entidade
espiritual em processo evolutivo. Estudaremos o dr. G e l e y no módulo V deste
livro.
Dizia há pouco que podemos criar mais de uma imagem para figurar essa
postura dicotômica. De fato. O mergulhador que se reveste de equipamento
especial para descer ao fundo do oceano, por exemplo, não se dividiu em dois,
ele apenas aceitou as limitações que a roupagem lhe impõe, a fim de poder
atuarem meio que não lhe é próprio. E um plano vibratório diferente daquele
que constitui seu habitat. Ele precisa estar ali por necessidade imperiosa de
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desempenhar alguma tarefa relevante no fundo do mar, mas deve esforçar-se
por ser breve, de modo a retornar logo que possível ao seu ambiente normal.
Enquanto ali estiver, por outro lado, tem seus movimentos severamente
inibidos, tanto quanto seus sentidos (visão, audição, paladar, tato e olfato).
Há que admitir-se, contudo, certa dicotomia inevitável, porque, embora uno
no psiquismo básico, ele tem que dividir sua atenção entre uma espécie de
consciência para o que faz c o m o mergulhador e outra que administra sua
condição de ser humano. É c o m o se sua individualidade houvesse criado uma
personalidade específica para atuar no meio líquido.
Processo semelhante ocorre c o m o ator ou a atriz, que se revestem de
uma personalidade transitória, a fim de contar uma história. N ã o é sem razão
que o termo personalidade deriva de persona (máscara), c o m o que na intenção
de deixar bem claro que eles não abdicam à sua individualidade para veicular
os pensamentos e as falas da personagem. Esta, porém, se sobrepõe, transitoriamente, à individualidade, que recua para os bastidores, viva c o m o sempre,
atenta , mas silenciosa.
U m a visão superficial do processo poderia levar a supor a existência de
duas consciências individualizadas, mas não é o que se passa. Há apenas dois
níveis de conscientização, no mesmo indivíduo. A personalidade real do ator
ou da atriz não se anula, não se retira do ser - ela apenas cede espaço no
proscênio para que a personagem teatral desempenhe o papel que lhe foi
atribuído pelo autor da peça, com a marcação, os gestos, as falas e a entonação
de voz que o diretor lhe recomenda. Ao descer a cortina sobre o último ato,
o ator reassume sua condição e sua identidade de ser humano real.
Eis por que tenho manifestado certo desconforto c o m o termo inconsciente para caracterizar a atividade mental que se põe fora do alcance da
consciência de vigília. Entendo que qualquer atividade mental tem de ser,
necessariamente, consciente, mesmo em nível não habitual de percepção.
Ainda que não inteiramente satisfatória para o meu gosto, opto pela proposta
de Alexander Aksakof (Animismo e Espitismo), que prefere distinguir um
aspecto do outro, identificando-os separadamente, c o m o "consciência interior (individual) e consciência exterior (sensorial) ."

(p.

298).

Para regressar, por alguns momentos, ao texto da dra. Besant, deve-se
lembrar que, embora com terminologia algo diferente, ela concebe e expõe a
mesma idéia fundamental, ao referir-se à "consciência cerebral" ( " b r a í n - c o n s ciouness", em inglês, com o destaque assinalado no original à página 37).
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Proponho continuarmos com Aksakof por mais algum tempo, a fim de
aproveitar a oportunidade da digressão para explicitar melhor o aspecto
personalidade/individualidade, constante do estudo c o m o qual o pesquisador
russo refutou o livro O Espiritismo, de Eduard von Hartmann.
A pessoa - escreve Aksakof (p. 296) - é o resultado do organismo, e o
organismo é o resultado temporário do princípio individual transcendente. A experimentação, no domínio do sonambulismo e do hipnotismo,
confirma essa grande verdade: desde que a personalidade, ou a consciência
exterior, fica entorpecida, surge outra coisa, algo que pensa e que quer, e
que não se identifica com a personalidade adormecida e manifesta-se p o r
seus próprios traços característicos; para nós é uma individualidade que
não conhecemos, porém ela conhece a pessoa que dorme e recorda-se de
suas ações e pensamentos.
Alguns aspectos precisam ser destacados nas observações de Aksakof.
Ele c o m o que hierarquiza os dois níveis do ser, ou, pelo menos, os identifica
com etiquetas específicas. A pessoa que somos no contexto social ou profissional, no dia-a-dia do intercâmbio humano, ele considera c o m o "resultado
do organismo", ao passo que Besant atribui a esse nível uma consciência
cerebral e, portanto, também orgânica ou, melhor, biológica. U m a vez mais,
devemos recorrer às estruturas da informática, a fim de procurar entender
melhor o que se passa aqui. É de supor-se que os terminais do sistema de
manipulação de dados - entrada, saída, combinação, armazenamento de informações e de comandos - estejam ligados a uma unidade central de processamento operada por meio de complexa e flexível programação. Há, portanto, um sistema de entendimento entre mente e corpo, espírito e matéria. Toda
essa atividade, contudo, é inconsciente, no sentido de que não tomamos
conhecimento dela e não interferimos deliberadamente no funcionamento
do sistema. De alguma dimensão do meu eu partem, neste m o m e n t o , comandos específicos para acionar esta ou aquela tecla do computador, a fim de que
os dedos suscitem os impulsos que colocam na telinha as letras, as palavras,
as frases que, conscientemente, desejo colocar. Mas não são meros símbolos
que estou mandando para a tela; são idéias, é um pensamento coerente, uma
exposição abstrata que tem princípio, meio e fim. Estou consciente de que
preciso acionar tais ou quais teclas para escrever, mas não tenho consciência
de c o m o isto realmente se passa. É c o m o se alguém, dentro de m i m , comandasse todo o processo, sem me dar muita satisfação do que pensa, c o m o pensa,
c o m o expede ordens, por onde e para onde. Estou sabendo que os fisiologistas
explicam isso com o jogo sutil dos neurônios e dos veículos bioquímicos que,
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numa fração de segundo, são liberados ou inibidos, a fim de que se cumpra a
ordem, emanada do centro de processamento. Mas isto se passa c o m o que à
minha revelia, tenha ou não conhecimento científico sobre c o m o opera o
mecanismo.
Logo, a consciência cerebral da dra. Besant ou a pessoa, c o m o resultado
do organismo, segundo Aksakof, funcionam mais ou menos c o m o uma
impressora, ainda na analogia da informática. N ã o decide, não cria e nem sabe
de que maneira as coisas acontecem. C o m o lhe chega o pensamento não-verbalizado que ele deve "vestir", convertendo-o em palavras? De onde vem?
Q u e m o formula? Em que ponto de intercessão personalidade/individualidade estará localizada essa câmara de compensação onde o impulso, digamos
inconsciente, salta para a verbalização consciente e c o m o que se materializa?
Estou aqui, diante da telinha, vendo surgir letra por letra o que escrevo, mas
não tenho a mínima idéia do que se passa ali, na intimidade dos circuitos do
computador, nessa fração de tempo entre o acionar da tecla e o aparecimento
da palavra escrita. E nem preciso saber. Até mesmo o processo mecânico de
bater as teclas só funciona, satisfatoriamente, depois que se aprende a torná-lo
inconsciente, ou seja, depois que se automatiza a ação, passando-a ao comando
de outro dispositivo c o m o qual não tenho que me preocupar. Em outras
palavras, não preciso ficar procurando, conscientemente, letra por letra, no
teclado, a fim de escrever um texto. É c o m o se alguém dentro de mim o
fizesse, e até melhor do que o eu consciente.
Está certo, pois, Aksakof quando distingue com nitidez uma consciência
interior - a que ele chama de individual - e outra exterior, que ele considera
sensorial e a sra. Besant, cerebral. A rigor, portanto, não há áreas inconscientes no ser humano. Ao contrário, até o campo da consciência pessoal externa
está sob controle da outra consciência oculta, c o m o um mecanismo auxiliar
que funciona acoplado à unidade central da consciência interior e sob suas
ordens programáticas. Paradoxalmente, contudo, a consciência externa precisa dispor de margem de manobra para o exercício de seu livre-arbítrio; do
contrário, não teria c o m o aprender as lições que veio estudar, ao mergulhar
na matéria densa, a primeira das quais é saber decidir, ou seja, escolher,
escolher sempre, um caminho entre tantos outros, entre bem e mal. N ã o é,
pois, de admirar-se que, c o m o o cavalo bravio e rebelde, a personalidade possa
tomar o freio nos dentes e praticamente emancipar-se da tutela silenciosa da
individualidade. Ela se vale do programa, que já está gravado na sua memória
operacional para fazer o que entende e não aquilo que a individualidade deseja
que seja feito. Há, portanto, nesse caso, um conflito de programações, ou, no
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mínimo, de objetivos. A individualidade está interessada em objetivos a longo
prazo e quanto mais cedo chegar a eles, melhor, ao passo que a personalidade
prefere ficar brincando pelos caminhos, c o m o assinala Besant, fixada no
imediatismo sedutor do prazer, fascinada pelo exercício do poder, embevecida na contemplação narcisista de sua própria imagem, encantada c o m o seu
falso brilho social ou cultural. A essa altura, a personalidade já se confundiu
com o corpo físico perecível, ao qual transfere todas as suas aspirações e do
qual exige todas as satisfações. Essas "criancices", mais ou menos irresponsáveis, podem consumir larga faixa de tempo, não só porque a personalidade
deixou de realizar o aprendizado e o conseqüente processo da maturação
espiritual, c o m o ainda cria condições negativas que a retém no passado,
obrigando-a a voltar sobre seus passos, a fim de corrigir, reparar, reconstruir,
refazer aspectos que já poderiam estar consolidados na experiência cumulativa
de suas vivências, na carne ou fora dela.
Desnecessário, portanto, enfatizar a importância transcendental de um
conhecimento mais profundo da interface personalidade/individualidade,
consciência exterior/consciência interior.
Muita coisa já se pesquisou e escreveu acerca dessa dicotomia, mas o
interesse da ciência na elucidação dos enigmas que nela se refugiam tem sido
pelo menos errático, incerto, desconfiado, de má vontade, mesmo porque não
tem havido interesse suficiente para desenvolver metodologia adequada à
pesquisa da natureza não-material do ser. A ciência programou-se durante
todo o tempo, desde seus primeiros e tímidos ensaios de avaliação, para ver,
medir, pesar, apalpar, cheirar e sentir a matéria densa, não para lidar com
aspectos da dimensão espiritual do ser.
Por isso, alertava Aksakof que ainda estávamos, àquela altura - fim do
século X I X / i n í c i o do XX -, à espera de avaliações mais decisivas do assunto.
Os meios de verificação nos faltam - escreve, à pagina 296. - Temos um
efeito e a causa não é mais do que uma probabilidade lógica. A prova
positiva nos escapa. É entretanto o estudo desse problema que surge diante
de nós, em sua incomensurável profundeza, a misteriosa questão da personalidade. (O destaque é meu, exceto na palavra personalidade, que está
destacada na tradução brasileira publicada pela FEB.)
O papel da ciência na pesquisa psíquica tem sido discutido c o m inusitada
veemência em numerosos escritos e pronunciamentos pelo mundo afora.
Seria impraticável e até desnecessário trazer o debate para o âmbito deste
livro, mas creio acertado concluir que a atitude da ciência nesse importante
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vetor do conhecimento tem sido, no mínimo, dúbia, para evitar a mais
vigorosa acusação de maldisfarçada ou declarada hostilidade.
R. Laurence Moore (in Search of White Crows, p. 7) põe substancial
parcela de responsabilidade por essa atitude na conta dos primitivos (e bisonhos) espiritualistas.
"A maioria dos líderes espiritualistas do século X I X " - discorre ele "sustentava uma crença infantil na ciência experimental c o m o única abordagem ao conhecimento."
As coisas não mudaram muito, no meu entender. A ciência continua
atribuindo-se poderes para indicar o que devemos aceitar c o m o legítimo ou
rejeitar c o m o falso e, a despeito de algum progresso mais recente, a realidade
espiritual continua do lado ignorado, no que depender de pronunciamentos
científicos consensuais.
Curiosamente, contudo, c o m o percebeu M o o r e (p. 31), foi o cristianism o , não a ciência, que disparou os primeiros petardos com a intenção de
demolir o movimento espiritualista, que se alastrava c o m o incêndio descontrolado por todo o território americano.
Mesmo depois que a ciência entrou no circuito, nos primeiros pronunciamentos acadêmicos, as cautelosas conclusões dos relatórios preferiam
apontar para a intocabilidade da Bíblia e do cristianismo, tal c o m o estava
sendo praticado (p. 35). Só mais tarde é que ciência e religião institucionalizada resolveriam, por diferentes motivações, rejeitar a incômoda realidade
que emergia dos fenômenos observados.
N ã o parece difícil identificar as razões que moviam uma e outra. A
religião temia a perda de território e, portanto, de poder. A ciência, porque
a admissão da realidade espiritual implicaria, necessariamente, a demolição
ou severa revisão de alguns dos mais consagrados princípios que se haviam
cristalizado ao longo do tempo e aceitos pelo establishment, c o m o verdade
oficial consagrada, com matizes quase dogmáticas e, portanto, intocável e até
indiscutível.
Moore identifica um "ambíguo legado" de indefinições que ainda persiste (seu livro é de 1977), à mistura de materialismo científico com o chamado
positivismo. Não faz o autor economia de termos contundentes, ao considerar o positivismo c o m o "absurdíssimo (most absurd) produto resultante de
um conjunto de suposições" (p. 38).
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Seja c o m o for, aspectos vitais ao entendimento do ser humano e de seu
papel c o m o entidade espiritual acoplada a um corpo físico continuam c o m o
conhecimento marginal, suspeito, rejeitado, temido.
Estamos lembrados de que Annie Besant ofereceu sua pedra para a
construção do templo do conhecimento. A c h o mesmo que ela trouxe muitas
pedras, c o m o também outros pensadores e pesquisadores o têm feito. Na
verdade, não é por falta de pedras que o edifício ainda não se levantou e sim
de pedreiros que, c o m um plano diretor nas mãos, passassem à execução de
um projeto global. Duas condições básicas deverão oferecer as pessoas que
pretenderem entregar-se a essa tarefa. A primeira é a de que estejam preparadas para respeitar a crítica naquilo que ela possa oferecer de construtivo, mas
ignorá-la nas suas incompetentes impertinências. A segunda é a de que não se
preocupem em conseguir primeiro o consenso geral da ciência, que dificilmente virá; é necessário trabalhar c o m o rico material já acumulado por
cientistas, pesquisadores e pensadores individuais. Muitos desses mantêm-se,
por opção, fora ou à margem dos contextos acadêmicos ou são postos sob
suspeita, precisamente em razão de posturas que subvertem modelos consagrados e confortáveis, que poucos se animam a contestar abertamente.
Eu disse duas, mas devo retificar a proposta, acrescentando uma terceira
condição a ser exigida dos construtores do templo de que fala a dra. Besant:
precisam estar vacinados contra a tentação de criar-se mais uma religião, com
todo o seu sistema paralelo de cultos, rituais, sacramentos, dogmas, hierarquias e poder civil.
Convém conservarmos em mente, no decorrer deste livro, que, na bem
fundamentada opinião da dra. Annie Besant, uma correta visão do psiquismo
passa pelos caminhos da matéria densa, onde a mente precisa de encaixes e
tomadas para ligar seus plugues.
Longe de esgotado, o assunto parece expandir-se à medida em que vamos
invadindo as áreas de conhecimento já exploradas por ele e por outros estudiosos. Daí porque proponho passarmos da ex-presidente da Sociedade Teosófica para o não menos erudito padre jesuíta Teilhard de Chardin.

2. O dentro e o fora das coisas e dos seres vivos
Retomemos, para prosseguir, uma observação de Annie Besant, que
fizemos inserir no capítulo anterior e que diz assim, em parte:
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"Consciência e vida são idênticas, dois nomes para uma só coisa quando
considerada de dentro ou de fora. Não há vida sem consciência; não há
consciência sem vida".
Em palavras diferentes, Teilhard de Chardin (O Fenômeno Humano, p.
147) expõe a mesma realidade básica. Em alguns aspectos até as palavras são
as mesmas, c o m o as expressões dentro e fora.
Constituem o "fora" os espaços ocupados pela matéria densa que, didaticamente, ele especifica: barisféria, litosfera, hidrosfera, atmosfera, estratotosfera. É o corpo físico de Demetér, a Mãe-Terra, recentemente rebatizada
de Gaia. (Falaremos de Gaia mais adiante, neste livro.)
Quanto ao "dentro", nada tem a ver com o interior do planeta, suas
entranhas, c o m o poderia parecer, mas com a face psíquica da porção do
"estofo cósmico" (p. 55) , pois entende Chardin que "um mundo interior
forra inevitavelmente, ponto por ponto, o exterior das coisas".
C o m o cientista, já fizera sua profissão de fé na ciência, mas não se deixa
envolver mais do que o necessário para utilizá-la c o m o instrumento da busca
de conhecimento. Em outras palavras, confia na metodologia da pesquisa,
mas preserva sua independência, através da qual exerce o direito a um agudo
senso crítico. D a í a educada queixa:
" E u acredito na ciência. Mas, até hoje, a ciência já alguma vez se terá
dado ao trabalho de olhar o mundo de outro modo que não seja pelo 'fora'
das coisas?" (p. 31).
E que o fora das coisas é visível, palpável, tem massa, cheiro, sabor, ocupa
a mesma dimensão espacial em que nos movemos, enquanto o dentro não se
entende c o m os nossos sentidos fisiológicos nem c o m a sofisticada instrumentação que vai sendo criada para ampliar a capacidade de observação daqueles
sentidos.
De qualquer maneira, a face dita objetiva das coisas que nos cercam e
que constituem o próprio corpo físico de que somos dotados é uma projeção
da realidade invisível que está dentro de cada partícula material. "O atomism o " - insiste Chardin - "é uma propriedade c o m u m ao dentro e ao fora das
coisas" (p. 39). No fundo, são uma só realidade, c o m duas faces, uma externa,
outra interna, duas manifestações vibratórias diferentes da energia. "Ligar
entre si de maneira coerente as duas energias do corpo e da alma" - escreve
ele (p. 43) - "eis um problema que a ciência decidiu ignorar provisoriamente."
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É bem verdade que o fenômeno da vida propriamente dita "começa c o m
a célula" - ensina ele, mais adiante (p. 63) -, mas o psiquismo já estava na
partícula, é da essência dela. Ele não hesita em conceituar o dentro da partícula
c o m o consciência. Em nota de rodapé a essa mesma página, esclarece que o
termo consciência "é tomado na sua acepção mais geral, para designar qualquer espécie de psiquismo, desde as formas mais rudimentares de percepção
interior que se possam conceber até ao fenômeno humano de conhecimento
reflexivo". (O destaque é meu.)
A célula é, portanto, uma partícula de vida que, a seu ver, "mergulha
quantitativa e qualitativamente, no mundo dos edifícios químicos". Ela é o
tijolo de toda essa arquitetura biológica. E m b o r a conservando sua individualidade, ela se entrega para que o organismo tenha a sua vez, sacrificando-se,
portanto, ao todo. E leva consigo, para onde quer que vá, o seu conteúdo
psíquico, através do qual mantém intercâmbio com o psiquismo global do
ser maior. Inicia-se c o m ela a grande jornada rumo à unicidade, à total
conscientização do universo, desde as primeiras colônias celulares que começam a especializar-se nesta ou naquela função, até as comunidades intergaláticas, passando pela família, pelas nações, as tribos, as comunidades, os povos,
e os mundos. É "o esforço da matéria para se organizar", c o m o ficou escrito
à página 99.
O mesmo conceito está consagrado em A Grande Síntese, na qual se lê
(p.77):
T o d a individualidade resulta composta de individualidades menores que,
a seu turno, são agregados de outras individualidades ainda menores, até
o infinito negativo, e é, por sua vez, elemento constitutivo de individualidades maiores, até o infinito positivo.
E pouco adiante, aliás, que se menciona, nesse livro, o conceito de "uma
pequena consciência celular" (p. 80), ainda que "o primeiro germe da vida"
só esteja presente "na sua primária forma vegetal" (p. 135), quando certa
coordenação de forças "confere à energia, elevada à condição de vida, a
característica fundamental de consciência" (p. 149). A página 181 encontramos a informação de que o impulso da "onda gravídica" envolve-se em
"matéria memoriada", em condições, portanto, de responder ao apelo da
vida.
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Há, portanto, um encadeamento inexorável, do átomo as galáxias, dos
primeiros ensaios do psiquismo até a superconsciência dos que já se fizeram
um c o m a Divindade.
Trata-se, pois, de um projeto global de gigantescas proporções e complexidades. Por isso, entende Chardin que a ciência marca passo neste m o m e n t o
porque "os espíritos hesitam em reconhecer que há uma orientação precisa e
um eixo privilegiado de evolução" ( p . l 4 2 ) .
A progressiva conscientização da vida é processo irreversível desse projeto cósmico. Para isso, a vida mergulha tão fundo na matéria densa, c o m o
que buscando arrastá-la consigo, aos mais elevados patamares evolutivos. Os
instrutores do prof. Rivail empregaram para caracterizar essa realidade uma
curiosa expressão, que talvez tenham considerado prematuro explicitar.
A pergunta formulada (de número 25) indica uma intenção de avaliar-se
o grau de dependência ou independência do espírito em relação à matéria
densa. Seria a entidade espiritual apenas uma propriedade da matéria?
"São distintos uma do outro - respondem os instrutores -; mas, a união
do Espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria." (O
destaque é meu.)
Outra observação desses mesmos instrutores informa (I, questão 61) que
"A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada"
e que a causa do que conceituam c o m o animalização é a "união com o
princípio vital" que, por sua vez, teria suas origens "na matéria universal
modificada". Esse elemento primordial da vida, portanto, já estava na matéria
cósmica primitiva, c o m o ficou explicitado logo adiante (I, questão 65), onde
se informa que se tratava de uma energia - literalmente, "fluido magnético
ou fluido elétrico animalizado" -, que funciona c o m o elemento de ligação
entre matéria e espírito.
A Grande Síntese põe os primeiros ensaios de criação da consciência a
partir do m o m e n t o em que os vórtices envolvem os quatro elementos mais
sutis da escala estequiogenética: hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio,
cujos pesos atômicos são, respectivamente, 1, 12, 14 e 16.
Mais uma vez, o tema volta, em O Livro dos Espíritos, às cogitações do
perguntador no âmbito da questão número 7 1 , em resposta à qual os instrutores reiteram o ensinamento anterior de que é necessário que "o espírito se
una à matéria animalizada para intelectualizá-la".
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A esse processo de "intelectualização" da matéria, Henri Bergson chama
de "pensar a matéria", tarefa que atribui à inteligência, logo na Introdução de
L

'Evolution

Créatrice.

Chardin pensa de maneira semelhante, ao escrever, à página 154:
" N o mais fundo de si mesmo, o mundo vivo é constituído por consciência revestida de carne e osso. Da Biosfera à Espécie, tudo é, pois, simplesmente
uma imensa ramificação de psiquismo que se busca através das formas."
Há, neste ponto, notável convergência de pontos de vista. Besant considera praticamente sinônimos consciência e vida, tanto interna quanto externamente. E enfatiza: " N ã o há vida sem consciência; não há consciência sem
vida" (p. 25). Chardin coloca a vida c o m o "consciência revestida de carne e
osso". Os instrutores do prof. Rivail ensinam que a vida é efeito de uma
atuação dessa energia psíquica sobre a matéria. E prosseguem : "Esse agente,
sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem
esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam" (I,
questão 63).
E o que de mais próximo se poderia desejar de uma unanimidade, em
aspecto de tamanha relevância para entendimento de certos mecanismos da
vida, que, no reiterado dizer de Chardin (p.156), é "ascensão de consciência".
O que vale dizer que essa progressiva conscientização começa nos primeiros
ensaios da vida, c o m o rudimentares manifestações de um psiquismo primitivo sempre presente, no ambiente cósmico. Não podemos deixar de lembrar
aqui que é preciso entender a matéria c o m o energia concentrada, ou, no
poético e preciso dizer do autor espiritual André Luiz, "luz coagulada".
É necessário ressalvar que psiquismo não é, necessariamente, sinônimo
de consciência. A Grande Síntese, por exemplo, identifica nos cristais os
primeiros indícios de um psiquismo elementar.
Para evidenciar a presença desse psiquismo, basta contemplar os animais
e. mais recuado, ainda, na escala evolutiva, as plantas. Teilhard de Chardin
lembra um único e dramático exemplo, entre milhares: o da armadilha criada
pelas plantas carnívoras para capturar insetos, "...por pouco que seja - comenta -, o reino vegetal obedece, c o m o os dois outros, à ascensão da consciência". (Nota de rodapé, p. 156.)
C o m o costumo ter um relacionamento todo pessoal c o m as plantas,
estou sempre a surpreender nelas algo que muito se assemelha a um processo
de tornada de decisão. A planta, inibida nas suas funções vitais pela obscuridade, "decide" buscar a luz, onde quer que ela esteja. Estica-se, dobra-se,
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contorna obstáculos, atravessa espaços apertados, até que possa expor suas
folhas à luz, da qual lhe vêm as energias vitais. Ainda há pouco admirava eu
o esforço hercúleo da nossa diáfana e mística "flor da lua do Amazonas", em
busca de luz. Desferiu para cima longos e viçosos talos, a fim de colher os
raios do sol por sobre as outras plantas atrás das quais se encontra. Conseguiu
o que queria.
Reversamente, outra planta, muito exposta ao sol, "resolveu" protegerse melhor, bem c o m o ao solo escasso de um vaso no qual vivia. Para isso,
criou entre o ramos afastados alguns ramos menores e juntos, que lhe proporcionaram o abrigo de que necessitava.
Um broto, também lançado em busca de luz, passava por baixo de um
vaso de xaxim, quando aproveitou a oportunidade para criar certa quantidade
de radículas, todas voltadas para o vaso, ansiosa por mergulhá-las naquele
novo território alimentar.
São, realmente, inúmeros os exemplos dessa inteligência primitiva, que
parece tomar decisões inesperadas, ainda que em nível primitivo, meramente
instintivo, mas a indicar experiência adquirida e, portanto, memorizada.
"O ser humano" - ensina Besant, à página 115 - "é o microcosmos do
universo e seu corpo serve de campo evolutivo para miríades de consciências
menos evoluídas do que ele."
No seu entender, é através dessas diminutas unidades de consciência
implantadas na matéria densa que atua a outra face da consciência que permanece na dimensão que ela identifica c o m o astral. Ela até aproveita a oportunidade dessa realidade para observar que o animal responde a certos estímulos, ao passo que o metal, não, dado que no animal a conscientização teve
mais tempo para trabalhar e influir.
A Grande Síntese, c o m o já vimos, menciona "uma pequena consciência
celular" (p. 80), alcançada por etapas, a partir dos cristais, nos quais " j á se
configura um psiquismo, ainda que m í n i m o " (p. 56). "Cada célula - reitera-se
adiante (p. 204) - tem a sua pequenina consciência" em permanente intercâmbio c o m todo o organismo. E mais: " U m a consciência coletiva mais elevada
lhe dirige o funcionamento." De outra maneira, a mente central do ser não
teria c o m o gerir o complexo celular que lhe serve de corpo físico.
Matéria bruta inorgânica, plantas, animais e seres humanos são acessíveis
aos impulsos partidos do reservatório cósmico de consciência e esta trabalha
da mesma maneira sobre todos e tudo. A diferença entre essas manifestações
da vida está apenas "no desenvolvimento da aparelhagem física", que se
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constrói à medida em que a consciência cósmica vai se infiltrando na energia
"profundamente adormecida" na intimidade da matéria densa.
Isto nos faz lembrar Emmanuel, que concebe a alma adormecida na
pedra, sentindo nas plantas, sonhando no animal e despertada no ser humano.
Por certo, é com esse conceito em mente que esse mesmo pensador escreveu
certa vez que para despertar a gazela bastam os primeiros clarões da madrugada, ao passo que a pedra só acorda à dinamite.
Há, contudo, outras implicações de considerável importância na visão
da dra. Besant. A primeira delas é a de que toda a criação está, mais do que
ligada, contida no âmbito da consciência divina, dado que há uma impossibilidade filosófica de existir alguma coisa que não tenha sido criada pela Inteligência Suprema e que nela exista e se movimente, c o m o intuiu Paulo de Tarso.
André Luiz compara a humanidade a "peixes num oceano" de energia cósmica luminosa. Isso nos leva à conclusão de que a conscientização progressiva
de que todos esses autores nos falam vai ampliando gradativamente em cada
um de nós a capacidade de acessar e expressar a realidade cósmica. Acesso à
consciência global todos têm, mas varia ao infinito a capacidade de cada um
manifestá-la do lado de cá da vida, precisamente porque também diferem os
níveis de compatibilidade da instrumentação física de que cada um é dotado.
Ou seja, em cada fase ou etapa evolutiva estamos limitados, na expressão da
realidade maior, pela flexibilidade da instrumentação biológica que tenhamos
conseguido desenvolver até aquele ponto.
Não vejo outra maneira senão essa de entender o enigmático episódio
dos cavalos de Elberfeld, sobre o qual conversaremos mais adiante, neste livro.
Basta dizer, por enquanto, que, uma vez treinados num mecanismo de comunicação, esses animais revelaram inteligência e conhecimentos inconcebíveis
num ser tido por irracional, ou seja, não dotado de razão e, portanto, desprovido de consciência.
Ficou dito há pouco, no entanto, que a observação de Annie Besant
oferece espaço para consideração de várias implicações momentosas. Vejamos
mais uma delas, apenas, para não alongar, além do conveniente, a demora
"este aspecto, por mais sedutor que nos pareça.
A autora chama a atenção para o fato de que, no estágio evolutivo do
animal, há "uma atividade muito mais intensa de parte da consciência situada
no plano astral, o que resulta em mais poderosas vibrações, que passam para
o duplo etérico do animal, e daí suscitam a criação de um sistema nervoso".
Estariamos, com esse conceito, praticamente resgatando do esquecimento a
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debatida teoria lamarquiana, segundo a qual a função - fator imponderável,
certamente mental - cria o órgão, ou seja, seu mecanismo de expressão. É
precisamente isto que diz Besant, ao informar que o trabalho construtor da
consciência realiza-se no plano a que ela denomina astral e que, posteriormente, se traduz no plano físico, "pelos esforços da consciência em expressar-se"
(P. 118).
Não é de se admirar, pois, que estejamos presenciando uma releitura
mais atenta do pensamento de Lamarck que, depois de criticado e combatido,
volta a merecer atenção dos estudiosos da vida.
Eu disse que mencionaria apenas mais uma das ilações possíveis ao
pensamento da dra. Besant, mas devo desobedecer a auto-imposta limitação,
porque é preciso considerar a irrecusável realidade de que, c o m o dizia Edgar
Cayce, a mente é a grande construtora. Antes da forma, a função, antes da
função, a idéia, antes da idéia, a vontade. Logo, saúde, harmonia biológica,
equilíbrio funcional orgânico ou, reversamente, doença, desarmonia, desajustes funcionais resultam de comandos mentais, dado que as células são partículas de vida, dotadas de "consciência germinal", implantadas na massa física
sob o comando de uma "consciência central diretora", no dizer de Besant (p.
119), o que também confere com os ensinamentos de A Grande Síntese.
Caracteristicamente, o termo consciência tem duas conotações diferentes ligadas pela base. Uma delas é no sentido m n e m ó n i c o , que diz respeito à
memória e, portanto, às lembranças que se constroem c o m experiências
vivenciadas; a outra é no sentido ético, c o m o roteiro de comportamento. No
fundo, porém, é tudo experiência que pode ser coerente c o m o processo
evolutivo ou em desarmonia c o m ele. A decisão é de cada um e das escolhas
de cada um depende o ritmo do processo evolutivo. O que atropela a lei, volta
para aprender a respeitá-la.
E c o m o se toma conhecimento das "recomendações" da "voz da consciência"? O u , para colocar a questão nos termos da dra. Besant: " C o m o o
conhecimento obtido nos planos superiores alcança o cérebro e por que não
é acompanhado pela lembrança das circunstâncias sob as quais foi adquirido?"
Além disso, c o m o adverte a autora, há conhecimentos que chegam à
memória cerebral sem ter passado por nenhum processo consciente e regular
de estudo no plano físico. De onde provêm? Segundo ela, a origem é uma só:
a dimensão ou plano astral, onde tais idéias, informações ou conceitos são
mentalmente captados e retransmitidos ao cérebro, nem sempre preparado
para recebê-los conscientemente. Não é que a pessoa não saiba c o m o se
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processou o fenômeno, mas apenas não se lembra do que teria ocorrido,
porque "faltam os elos de ligação (da memória) c o m o sistema simpático".
No local próprio deste livro, retomaremos a questão da consciência. O
que até aqui conseguimos apurar, contudo, nos assegura a existência de um
psiquismo na matéria da qual se serve a entidade espiritual no seu processo
evolutivo de experimentação e aprendizado.
Para avançar um pouco mais no tema, examinaremos, a seguir, c o m o
esse psiquismo é detectado nos cristais.

3. O pó da terra
A medida em que vamos nos expondo a essas idéias, vão se tornando
mais claros para nós certos aspectos e conceitos que, embora antecipados pelo
misticismo e pelo ocultismo há séculos e até milênios, somente começaram
a merecer alguma atenção em tempos mais recentes e não por místicos e
ocultistas e nem sempre por espiritualistas confessos ou religiosos assumidos.
Cientistas, pesquisadores, médicos e psicólogos começam a entregar-se a uma
reciclagem do pensamento suscitada, paradoxalmente, pela física, a partir de
Einstein, com suas revolucionárias teorias sobre tempo, espaço, relatividade,
matéria, energia e os aspectos subsidiários e complementares desses conceitos
fundamentais.
Pouco a pouco o universo começou a passar por um processo de releitura
e reavaliação e a imagem que dele está emergindo é reveladora em mais de um
sentido, porque vai se parecendo cada vez mais c o m remotas concepções de
gente que não exibia brasões acadêmicos de P h D , nem tinha acesso a sofisticados laboratórios de pesquisa. Restou apenas um problema de terminologia,
que um pouco de atenção pode superar com relativa facilidade. Em lugar do
antigo conceito de que assim c o m o em cima, também embaixo, a física
contemporânea ensina que macrocosmos e microcosmos se assemelham nas
estruturas e na dinâmica de comportamento, a ponto de formarem um
holograma. E nos perguntamos, c o m o é que aquela gente tão remota e
aparentemente inculta teria chegado, há séculos, à intuição do holograma?
Sir James Jean, citado por Larry Dossey, in Reencontro corna Alma, (p.
115), ensina que só quando contidos pelas limitações de espaço e tempo é que
nos consideramos separados do todo, mas que, "na realidade mais profunda,
além do espaço e do tempo, seríamos todos membros de um só corpo". N ã o
é sem razão, portanto, que os antigos místicos falavam do universo c o m o uma
entidade global consciente, nós inclusive. Em seu outro livro, Space, Time
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and Medicine, Dossey propõe a teoria da biodança, segundo a qual os movimentos do universo constituem um bailado cósmico, do qual participamos.
A expressão é semelhante, quase idêntica em A Grande Síntese (p. 43), que
cataloga o fenômeno da contínua troca de partículas entre os organismos
c o m o "a dança dos átomos", que "se propaga de corpo a c o r p o , e tudo que
lhes está próximo a sente, dela participa, c o m ela exulta". Erwin Schrödinger,
também apud Dossey (Reencontro coma Alma, p. 117) escreve: " E u diria: o
número total das mentes é um." É ainda Schrödinger quem desarma todo o
nosso sistema de tempo linear ao declarar em My Víew of the World, que
"eternamente e sempre, há apenas o agora, aquele mesmo agora; o presente
é a única coisa que não tem fim".
Onde os antigos falavam em corpos invisíveis, os cientistas contemporâneos estão preferindo colocar a expresão modelo organizador biológico, ou
corpo bioplasmático, ou campo magnético, ou campos vitais, c o m o o dr.
Saxton Burr.
Em vez da insistente observação de que vivemos no plano da ilusão
(rnaya, c o m o diziam os pensadores orientais), sabe-se hoje que a matéria densa
que compõe o corpo físico ao qual estamos acoplados não passa de um
aglomerado de energia ou, no dizer de André Luiz, "luz coagulada". P o r mais
estranho que pareça, vamos encontrar o mesmo conceito parafraseado em
"luz congelada" (não sei c o m o está no original inglês) em Medicina Vibracional, de Richard Gerber, que dedica um módulo ao tema em suas implicações
com a medicina (p. 47-50). "Vista a partir do nível microcósmico - escreve
Gerber, p.

49 - toda matéria é luz congelada", o que faz da matéria "um

campo especializado de energia." (Os destaques estão no original da tradução
brasileira.)
O elemento primordial, que Emmanuel vê c o m o "matéria amorfa e
viscosa (...) celeiro sagrado das sementes da vida", a partir do protoplasma,
c o m o "embrião de todas as organizações do globo terrestre" (A Caminho da
Luz, p. 22), J. B. S. Haldane, apud Lyall Watson, in Lifetide, p. 35 - caracteriza
c o m o uma espécie de "sopa primeva" de moléculas, que funcionou c o m o
"berço da vida". Para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a "sopa
primeva" de Haldane é "plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa
do Todo-Sábio" , e acrescenta: "Nesse elemento primordial, vibram e vivem
constelações e sóis, mundos e seres, c o m o peixes no oceano" (p. 19).
A energia espiritual precisa, portanto, de locais, no corpo físico, onde
possa implantar seus terminais, uma espécie de ponto de encontro entre
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matéria e espírito, tanto quanto há no espírito um componente que, por mais
diáfano que seja, ainda é matéria, c o m o ensinaram os instrutores do prof.
Kardec. André Luiz propõe o conceito de "célula psicossomática" no neurônio (p. 68) e o de "matéria mental", que, a seu ver, envolve o centro coronário
(alto da cabeça). É aí, ensina, que se localiza "o ponto de interação" entre as
forças que provêm do espírito e as de natureza "fisiopsicossomáticas organizadas", no corpo físico (p. 2 7 ) . Ou seja, precisamente no âmbito dos hemisférios cerebrais, que estamos interpretando, neste estudo, c o m o sala de reunião, onde a personalidade e a individualidade negociam a estratégia do
trabalho a realizar-se enquanto o ser estiver mergulhado na carne.
Não há dúvida para André de que há uma " estrutura mental" nas células.
Ele até se utiliza dessa expressão para intitular um pequeno módulo do
capítulo II sobre corpo espiritual, à página 2 8 , para acrescentar que as energias
que integram as células são todas de "origem mental", provindas da "matéria
primária" que, em última análise, se caracteriza c o m o "Hausto Corpuscular
de Deus", base, aliás, de todo o Universo (p. 28).
O comando geral da interface matéria/espírito, localizado no centro
coronariano, necessita, entretanto, de pontos de apoio na intimidade de cada
célula, ou não teria c o m o fazê-las executarem as ordens que interessam à
comunidade celular c o m o um todo. Vejamos c o m o André explica esse mecanismo (p.50):
" O s cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza
fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que
se mantêm e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam."
Do que se depreende que cada célula dispõe de seu próprio sistema de
interface, no qual a matéria está representada no núcleo e o espírito, no
citoplasma.
O leitor desabituado do trato com informações de origem espiritual
pode sentir-se algo desconfortável c o m esta maneira de se abordar o assunto.
N ã o lhe contesto as razões, limito-me a expor-lhe uma realidade. A expressão
"luz coagulada" surgiu em escritos de origem mediúnica alguns decênios antes
da expressão "luz congelada" em estudo de natureza científica. A idéia de que
o componente espiritual da criatura humana tem seus terminais instalados no
citoplasma é outra daquelas que vemos surgir independentemente, em texto
mediúnico e em papel científico. E o que podemos comprovar c o m a obra
intitulada The Biology of lhe Spirit, de 1955, na qual Edmund W. Sinnott,
consagrado biólogo, expõe a tese de que "a aspiração humana e a realidade
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do espírito encontram-se embebidas nas propriedades do protoplasma, a
matéria-prima da vida", c o m o se lê no texto promocional, na quarta capa do
livro.
O livro de Sinnott é considerado por H. A. Overstreet, autor de The
Mature Mind, c o m o "excitante tentativa de descobrir um denominador comum para matéria e espírito". A. Powel Davies, em artigo crítico para a New
York Times Book Review, menciona o livro de Sinnott c o m o "contribuição
inicial, potencialmente importante, ao objetivo de cicatrizar a desunião do
pensamento moderno".
Sinnott não é, contudo - longe disso -, um pesquisador ao qual possa
ser atribuída a mais ligeira tonalidade mística. Ao contrário, logo no prefácio
ao seu livro, ele se ocupa em prevenir que a base biológica por ele proposta
para a contraparte espiritual do ser humano "não será satisfatória para a
maioria dos teólogos" (p.VII).
D e v o confessar, aliás, que tive certa dificuldade em interpretar corretamente a posição do autor em relação à realidade espiritual. É bem verdade
que ele percebe um componente não-material nas estruturas biológicas do ser
e até mesmo um "modelo" invisível, que produz um corpo humano de formas
precisas e não um bolo amorfo de células em desordem. Para ele, contudo,
esse modelo encontrar-se-ia "imanente nas células do cérebro", ao mesmo
tempo em que reconhece, aqui, c o m o em numerosas passagens de seu livro,
que nadase sabe, praticamente, de positivo, para decidira questão. Realmente,
se as células cerebrais trazem um modelo organizador, c o m o tal modelo foi
parar lá?
Mesmo confessando-se desamparado em vista do tanto que ainda se
ignora, nesse campo, Sinnott sente-se encorajado a declarar enfaticamente que
"a mente constitui o mais elevado fenômeno biológico, não obstante, é um
processo biológico" (p. 60).
P o r isso, as tentativas de explicitar suas idéias estão, a cada m o m e n t o ,
chocando-se com a barreira do desconhecido, c o m o a sua própria teoria de
que é no protoplasma que está ancorada a realidade espiritual do ser. Ao
discorrer sobre a interação c o r p o / m e n t e , no âmbito da célula, identifica um
propósito, um objetivo sobre o qual "nossa teoria nada tem a dizer", ou seja,
não sabe c o m o explicar. Sua teoria limita-se a "interpretar a mente e as
motivações" que a matéria viva demonstra, "apesar de ainda não claramente
entendida".
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De minha parte, eu teria muito a desconfiar de uma conclusão, ainda que
preliminar, baseada em algo sobre o que não tenho um entendimento satisfatório. Se não posso confiar nas premissas, c o m o aceitar as "interpretações"
que elas me desencadeiam?
Voltamos, assim, ao velho problema do não-envolvimento c o m a incômoda realidade do espírito, ainda que mencionando-a e colocando-nos c o m o
pessoas interessadas em formular um conceito inteligente a respeito dela. Ao
referir-se ao dualismo matéria/espírito, mais adiante (p.103), Sinnott lembra
a impopularidade do conceito c o m o "filosofia da ciência, dado que isso parece
implicar certo misticismo, sobrenaturalidade e a existência de espíritos desencarnados, enquanto a ciência não está preparada para lidar c o m nada disso".
Eis por que, no seu entender, o monismo - para o qual é tudo matéria - se
torna mais palatável porque mais "defensável". Já o monismo de A Grande
Síntese prioriza o impulso espiritual ou mental, aloja-se, portanto, na outra
ponta do dualismo implícito matéria/espírito.
Fica difícil, portanto, entender dessa maneira o sistema - aparentemente
extrabiológico - que explicaria a dinâmica biológica. "Aqui está - escreve
Sinnott (p.105) - o grande enigma da biologia". E continuará aí, inamovível,
enquanto não se reverter a imagem para entender o mecanismo biológico
c o m o efeito de uma atividade extrabiológica, espiritual, e não o componente
espiritual do ser c o m o uma resultante da atividade celular.
Sinnot tem a humildade de confessar as ignorâncias da ciência e a coragem de se colocar entre os que admitem claramente uma revisão nos conceitos
básicos da biologia contemporânea ( p . l l l ) . U m a das suas freqüentes confissões daquele tipo está assim redigida (p. 118): "O que organiza a matéria, não
sabemos." Mesmo assim, há insights dignos de toda atenção. E x e m p l o (p. 129):
ao declarar o protoplasma c o m o elemento de ligação entre os átomos de um
lado e o espírito, de outro. André Luiz apenas modificaria o texto para fazê-lo
dizer que a ligação com os átomos, ainda que no âmbito da célula, é feita pelo
núcleo, ficando a cargo do protoplasma as "negociações" com a realidade
espiritual. Seja c o m o for, ao referir-se à dicotomia matéria/espírito, Sinnott
considera o protoplasma essencial ao esquema de interpretação da realidade
transcendente na matéria. "A matéria viva - ensina (p. 132) - o protoplasma,
base física da vida - é o ponto onde os dois se encontram face a face", com o
que se aproxima bem mais da informação transmitida por André.
Lembra, ainda, mais adiante (p.134) uma das importantes generalizações
da biologia, segundo a qual "por toda parte, da ameba ao ser humano, o
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protoplasma é praticamente o mesmo. A vida é única". Pensa, ainda, o autor,
que tanto "a estrutura (biológica) c o m o o procedimento são, ambos, expressões do protoplasma"(p.l46), com o que não podemos concordar, de vez que
a hipótese exige do protoplasma muito mais do que ele poderia dar. É preciso
mantê-lo dentro de suas limitações c o m o eficiente executor de comandos
mentais que recebe, interpreta, processa e executa, mas não cria.
Em vista do enfoque comprometido c o m a visão materialista da vida,
Edmund Sinnott não consegue vislumbrar no ser humano a contraparte
espiritual, ainda que seus conceitos éticos sejam, às vezes, bem formulados.
Chega até a admitir um princípio organizador no universo, parte do qual
reside em cada um de nós - nossa alma - "não c o m o uma configuração
temporária e transitória de átomos e moléculas e quanta, mas parte de um
espírito Universal" (p.159/160) , o que seria para o autor uma "hipótese
magnífica", capaz de acolher, c o m o toda boa hipótese, "muitos fatos que, de
outra maneira, seriam desprovidos de sentido". Para concluir, refugia-se na
concha acolhedora da dúvida:
"Até que se conheça muito melhor acerca dos problemas ainda não
solucionados que se aglutinam em torno de todas as coisas vivas, não nos
devemos apressar em negar a possibilidade de sua existência."
C o m o percebe o leitor, não encontramos aqui uma atitude de dúvida,
digamos criativa, que preveja espaços para possíveis construções futuras, mas
que se limita a pleitear um pouco de paciência antes de demolir de uma vez
o que nos parece insustentável.
P o r isso, me parecem um tanto contraditórias c o m o seu próprio texto
certas conclusões que o livro oferece nas páginas finais, c o m o a de que "o
espírito é uma realidade" (p.168). Seu apelo à paciência se me afigura despropositado, ainda que baseado na "magnífica hipótese". H á , contudo, em Sinnott predisposições otimistas, mesmo dentro da dúvida, quando ele propõe,
por exemplo, um deslocamento na posição do observador. Assim: "O espírito
humano é o vidro através do qual podemos espiar mais profundamente na
realidade do que por meio de instrumentos puramente racionais, por si sós"
(p.169).
Estamos de pleno acordo neste ponto. Já havíamos até recorrido a essa
atitude criativa algumas páginas atrás. O problema da ciência está em que ela
insiste em tentar observar o espírito com instrumentação e metodologia
inadequadas, procurando explicar a atividade mental com mecanismos pura-
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mente biológicos, sem admitir que as coisas se passam ao reverso, ou seja, a
mente se reflete na atividade biológica e a ela se impõe.
Seja c o m o for, é justo atribuir a Edmund Sinnott importante contribuição ao processo de identificação de um princípio psíquico na matéria viva, ao
localizar na intimidade da célula o ponto vital onde matéria e espírito se
colocam, no seu dizer, "face a face".
Desde que Sinnott escreveu seu livro, na metade da década de 5 0 , muita
coisa aconteceu. Já há quem esteja jogando alto na hipótese de um psiquismo
na matéria inerte, e até mesmo na hipótese de que até o planeta em que
vivemos seja dotado de um psiquismo. James Lovelock, por exemplo.
Enquanto os antigos falavam da "alma da terra", Lovelock desenvolve
nova abordagem na sua engenhosa e criativa "hipótese Gaia", termo este que
ele foi buscar no grego (ge = terra), segundo a qual o planeta em que vivemos
é um organismo vivo, em processo de homeostase (equilibrio sistêmico). A
terra dispõe de seus próprios mecanismos de auto-regulagem, bastante perturbados hoje pela desastrada interferência do que costumamos chamar de
civilização. C o m o não poderia deixar de ser, a humanidade integra, convive
e interage c o m esse sistema, mas ainda não está claro para a ciência qual o seu
verdadeiro papel nele. Para uns, a comunidade humana seria uma espécie de
"vasto sistema nervoso, um cérebro global, no qual cada um de nós seria uma
célula individual" (The Global Brain, Peter Russell,p. 31). O u , uma alternativa menos atraente, a humanidade seria, de fato, um câncer que se alastra
pelo organismo terreno e o destrói lentamente. Segundo Russell, esta hipótese
sombria teria sido formulada pelo astronauta Edgar Mitchell, a observar-nos
do seu privilegiado ponto na superfície da lua. Russell até acha que as duas
visões não se excluem, pelo contrário, se completam. A terra constitui um
sistema inteligente dotado de mecanismos de autopreservação, cujos tecidos
estariam sendo destruídos pela exploração desordenada de seus recursos naturais.
Pergunto-me, às vezes, o que poderá acontecer em conseqüência das
gigantescas cavernas criadas no tecido vivo da terra, pelo bombeamento (e
consumo) de incalculável quantidade de petróleo bruto.
Perante essas e outras idéias, hipóteses e teorias que hoje circulam em
busca de melhor entendimento para o ser humano e o ambiente cósmico em
que ele se situa, não há c o m o deixar de considerar a "teoria do câncer", de
Mitchell, e mais a observação de Russell, na avaliação do material reunido
por Fritjof Capra, em Tuming Point, segundo o qual a multifacetada crise
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contemporânea (social, politica, médica, educacional e outras) reflete "uma
visão obsoleta do mundo" (Russell, p. 2 4 2 ) .
Podemos acrescentar a esse comentário que seria irônica, se não fosse
trágica, a evidência de que essa dramática obsolescência se deve primariamente
ao fato de que durante muito tempo consideramos obsoleta a visão antiga dos
místicos que se empenharam em interpretar o fenômeno da vida de uma
postura cerebral direitista, ou seja, intuitiva, imaginativa sem ser imaginária,
difícil de verbalizar, porque provinda da individualidade que, por sua vez, a
colhia no pensamento universal, no esforço de ler a mente de Deus, já que o
universo é um pensamento d'Ele. O problema é que ao passar para a realidade
esquerda, dita consciente e lógica, verbal e "adequada" à realidade I, a concepção do mundo c o m o um todo inteligente foi rejeitada e, gradualmente,
substituída por uma teorização dita moderna, científica, racional e supostamente mais inteligente. Maya, a ilusão, ganhou a primeira grande batalha no
confronto com a realidade II. O consciente da personalidade não apenas
ignorou o consciente da individualidade, c o m o pregou-lhe o rótulo de inconsciente, um locus mental onde não se pensa.
Não é sem razão, pois, que William Blake escreveu, em Marriage of
Heaven and Hell, que, se as portas da percepção fossem desobstruídas, tudo
se revelaria ao ser humano exatamente c o m o é, ou seja, infinito; ao passo que
ele preferiu fechar-se em si mesmo e contemplar tudo através da "estreita
frincha da sua caverna".
Esse monumental equívoco contaminou praticamente toda a comunidade humana, a ponto de se identificar a maioria c o m o conglomerado celular
que compõe o corpo físico, em vez de considerá-lo apenas uma residência
provisória da entidade que, do outro lado da vida, está ligada ao cosmos.
Ao lamentar o equívoco de persistir a ciência " n o encalço das (...)
sensações" e, portanto, "circunscrita c o m o num cárcere", menciona o autor
espiritual de A Grande Síntese (p. 23) aquela parte do nosso ser que se encontra
"mergulhada na treva", ao passo que ele, autor, se acha "no outro pólo do
ser, no extremo oposto ao em que vos achais: vós, racionalistas, sois análise;
eu, intuitivo (contemplação, visão), sou síntese" (p. 27).
Russell entende essa modalidade de alienação c o m o um modelo desenvolvido para abrigar o conceito de que somos seres "encapsulados na pele",
em vez de entender "a unidade de toda a criação" (p.151). Willis Harman,
apud Peter Russell, prega uma nova "revolução coperniana" na visão filosó-
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fica, com o objetivo de "inverter o modelo egocêntrico" em proveito de uma
orbitagem em torno do "ser puro".
Por isso diz o autor espiritual de A Grande Síntese que o modelo de
raciocínio lógico-dedutivo está esgotado e, portanto, estéril, ao passo que se
desenha a etapa criativa da intuição.
Isso não significa que a individualidade aniquilaria, por sufocação, a
personalidade, mas certamente a poria no seu devido lugar, mudando radicalmente o enfoque do ser perante a vida e o universo, preservando, dentro de
bem definidos limites, a autonomia desta última para atuar no contexto que
lhe é próprio, ou seja, no plano da matéria densa, segundo um racional (este
sim) modelo de "hierarquia das necessidades", c o m o conceituado por Abraham Maslow, apud Russell (p. 204). Só então, assumindo o comando da
situação, a individualidade poderá trazer para a personalidade e para o mundo
c o m o um todo sua contribuição de conhecimento, a fim de que possamos
viver segundo um modelo cósmico global cujas prioridades não estão, definitivamente, no uso e gozo dos atrativos e mordomias da matéria, de que tanto
temiam os gnósticos. A partir desse ponto evolutivo, teremos condição de
não apenas entender o universo c o m o um todo, mas estaremos conscientes
de que cada um de nós tem acesso a esse todo, somos esse todo. Desde então,
teremos condição de avaliar corretamente o permanente e o transitório, de
modo a distinguir um do outro e evitar o domínio deste sobre aquele.
Estamos falando de um univeso solidário, holográfico, vivo e inteligente,
mas ainda não explicitamos o que isto realmente significa e que apoios temos
para esse conceito. É o que veremos a seguir.
Embora tenhamos reservado capítulo especial para isto, cabe dizer que,
ao contrário do que muita gente imagina, não é a matéria que gera ou cria o
pensamento, c o m o o fígado produz bile. O pensamento apenas se utiliza dos
circuitos condutores implantados no corpo físico para expedir ordens ao
sistema, emanadas da entidade espiritual, que, convém reiterar, os instrutores
do prof. Rivail caracterizaram c o m o "individualização do princípio inteligente". É oportuno, ainda, distinguir inteligência de consciência. Reações perfeitamente identificáveis c o m o de uma forma primitiva de inteligência são
observadas até mesmo nos metais, c o m o vimos nas experiências do prof. Bose,
citadas pela dra. Annie Besant. Ou seja, os metais reagem a certos estímulos,
o que sugere neles não um psiquismo, tal c o m o entendemos essa palavra, mas
um campo magnético suscetível de receber, processar e produzir informações. E assim mesmo tem de ser, dado que a energia precede a matéria. É de
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supor-se, ainda, que o pensamento antecede à energia, o que faz da matéria
uma criação mental, uma objetivação do pensamento, o que de fato é. A
matéria orgânica e a inorgânica podem até ser desmaterializadas, deslocadas
no espaço e rematerializadas em outro local, c o m o se tem observado em
experiências confiáveis.
O engenheiro e pesquisador francês Gabriel Delanne menciona, em A
Evolução Anímica, experiências de reconstituição de cristais, nos exatos
locais e nos precisos espaços deixados por mutilações propositais em suas
arestas e vértices. Evidenciou-se a "cicatrização", ao incluir-se um corante na
solução na qual foram mergulhados os cristais submetidos àquela espécie de
"cirurgia" mutiladora. O cristal recolheu na solução o material de que necessitava para se recompor e o distribuiu segundo um plano invisível formado
pelo seu campo magnético específico, tal c o m o os seres vivos.
"Das formas dinâmicas," - diz A Grande Síntese (p. 56) - "passa-se às
psíquicas, começando pelas inferiores, onde é m í n i m o o psiquismo, os cristais." (Os destaques estão no original.)
O D N A foi uma das grandes descobertas do século no território da
biologia, possibilitando, senão a decifração, pelo menos melhor entendimento de persistentes enigmas da vida no seu competente trabalho de duplicação.
Lyall Watson acha, porém (Lifetide, p. 53 e seg.), que o próprio mecanismo
do D N A tem um remoto precursor, ainda no âmbito da matéria tida c o m o
bruta e inorgânica, em condições de ordenar estruturas e formas. Ele apela
para Cairns-Smith, segundo o qual o processo evolutivo da seleção natural
teria começado " c o m a própria substância do planeta, c o m o pó da terra".
Onde foi mesmo que lemos isso? " E n t ã o , Deus formou o h o m e m c o m o pó
da terra, e soprou nas suas narinas o alento da vida, do que resultou o homem
c o m o ser vivente" (Gênese 2,7). Convém lembrar, ainda que somente de
passagem, sem maiores comentários, que sopro e espírito são termos que se
traduzem pela mesma palavra grega pneurna e pela mesma palavra hebraica
ruah. Mais um lembrete oportuno encontramos logo a seguir, em Gênese
3,19, a advertir-nos que somos pó e ao pó reverteremos. C o m o que, aliás,
não estou nada de acordo, dado que se fala aí do corpo físico e não do ser
espiritual que o habita.
Cairns-Smith aproveita a oportunidade para uma brincadeira com aqueles que porventura estejam muito interessados no culto de seus ancestrais,
sugerindo-lhes que tratem com maior bondade os cristais...
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Brincadeiras à parte, os cristais dispõem realmente de capacidade de se
organizar ou reorganizar quando mutilados. A propósito de experiências de
cristalização de glicerina, obtida a partir de "sementes físicas", ou seja, de
partículas já cristalizadas, Watson (p. 54) não descarta, pelo contrário, sugere,
a presença, no processo, de "uma espécie de semente mental".
Coisas ainda mais estranhas estão sendo descobertas na argila. Esse elemento primordial da criação está revelando, aos poucos, insuspeitados segredos. T a m b é m a argila é considerada um cristal, dispõe de propriedades eletrônicas, o que significa dizer que conta c o m reservas de energia, recebe,
processa e expede informações, cresce e se transforma estruturalmente. Na
verdade, a argila, na opinião de H y m a n Hartman {Jornal do Brasil, R i o ,
20-5-1993), constitui "a mais complexa área da bioquímica". Você leu corretamente: bioquímica, ou seja, a química da vida. Q u e é precisamente o que
diz Leila C o y n e , outra pesquisadora, citada no mesmo artigo. Pelas suas
características c o m o processadora de informações, a argila conta com recursos
que constituem, no conjunto, "a exigência mais fundamental de um sistema
dotado de vida", com o que concorda Pierre Laszlo, da Universidade de Liège,
da Bélgica.
Leila C o y n e acrescenta, no seu papel, um curioso elemento informativo
a mais, segundo o qual, depois de martelada, uma porção de argila emitirá,
durante um mês, um fluxo de energia ultravioleta.
Apoiado em pesquisas de Cairns-Smith, Lyall Watson, biólogo de projeção internacional (colaborou com Desmond Morris, no trabalho de que
resultou o livro O Macaco Nu), assegura a existência de "um sistema evolucionário governado por um mecanismo genético" na argila (II, p. 57). Ele
suspeita mesmo de que a extraordinária versatilidade das proteínas na criação
das mais diversas estruturas bioquímicas pode ser uma herança da argila. T ã o
importante se revela o papel da argila no processo de criação e evolução da
vida que Watson, sempre de bom humor, acrescenta (II, p. 59) que está m e s m o
parecendo que todos nós temos "pés de argila", o que leva à conclusão de que
"vivemos em cima de um parente e não de um planeta". Já há quem ande
tentando aprender c o m a argila algo sobre o mecanismo do câncer.
A argila, hein, quem diria? N ã o vamos exagerar, supondo na argila ou
na matéria dita inerte, em geral, um mecanismo consciente capaz até de t o m a r
decisões, mas certamente há veementes indicações de um psiquismo, um
campo magnético ou o que seja, programado para se c o m p o r t a r inteligentemente desta ou daquela maneira, sob predeterminadas condições, se entende-
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mos inteligência c o m o capacidade para resolver situações novas. De que outra
forma iria a mente atuar sobre a matéria?
Seria por isso - me pergunta alguém - que a argila sempre se caracterizou
c o m o excelente material plástico? N ã o seria surpresa para mim descobrir que
a massa de argila nas mãos do ceramista não apenas se acomoda a determinadas
formas por impulso meramente mecânico, c o m o obedece a comandos mentais do artista, ajustando-se, tanto quanto possível, à imagem mental que ele
tem do objeto que pretende criar com o barro.
Da argila, proponho passarmos às plantas.

4. Como conversar com as plantas
Se alguma forma de psiquismo rudimentar começa a ser timidamente
identificada nas substâncias minerais, nas plantas essa realidade é qualitativamente mais impressionante e convincente. Pesquisadores que resolveram
concentrar sua atenção nelas nos passam, c o m freqüência, a impressão de que
desdobriram um novo universo, uma nova dimensão da vida, o que de fato
é aquela em que vivem as plantas.
Há muita literatura sobre esse tema fascinante. Eu recomendaria ao
leitor interessado Tlje Secret Life of Plants, de Peter T o m p k i n s e Christopher
Bird, do qual existe tradução brasileira. A crítica americana, usualmente tão
sóbria, esgotou o estoque de adjetivos ao referir-se a esse bestseller: " D e
arregalar os olhos!" - escreveu o Daily News, de Nova Y o r k . "Fascinante" bradou o Washington Post. " V o c ê fica sem fôlego!" - acrescentou o San
Francisco Chronicle. "Não perca este" - aconselhou o Library Journal. "Quase incrível" - opinou Newsweek. Para que o leitor tenha alguma idéia do que
o espera, os autores dão logo o tom na introdução, convictos de que a força
da evidência colhida nas pesquisas "apoia a visão do poeta e a do filósofo de
que as plantas são criaturas vivas, que respiram e se comunicam, dotadas de
personalidade e dos atributos de uma alma" (p. X V ) . Culpa não lhes cabe e
sim a nós, se, "em nossa cegueira, temos insistido em considerá-las autômatos".
Muita gente sabia que as plantas tinham coisas importantes a contar
sobre si mesmas e sobre a vida, c o m o o prof. Bose, já referido, e ao qual
voltaremos mais adiante, mas, a partir da década de 60, a documentação
começou a surgir com maior freqüência e mais convincente. Cleve Backster
foi um dos pioneiros. Especialista, a serviço da polícia técnica americana, na
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operação dos chamados detetores de mentira, ele acabou detetando a verdade
das plantas, a partir do m o m e n t o em que c o m e ç o u a testar as reações dessas
curiosas criaturas pensantes.
Certa vez, por exemplo, Backster recebeu em seu laboratório a visita de
um fisiologista canadense interessado em conhecer o seu trabalho. Para surpresa e desapontamento seus, a primeira planta ficou "muda", ou seja, não
deu, perante o ilustre visitante, o m e n o r sinal de reação aos estímulos habituais. Backster tentou a segunda e a terceira, e nada! Voltou-se para os instrumentos, testou-os cuidadosamente e, convencido de que estava tudo em
ordem, passou para a quarta, a quinta. Nada! Na sexta das suas "criaturas",
conseguiu, afinal, uma tímida reação, suficiente apenas para demonstrar o
fenômeno.
Ainda perplexo, Backster perguntou ao visitante se, de alguma forma,
no seu trabalho habitual, ele se ocupava em causar dano às plantas. Era isso!
O homem torrava plantas num forno, a fim de verificar que peso residual
apresentavam.
Somente quarenta e cinco minutos depois que o canadense foi embora,
já a caminho do aeroporto, é que as plantinhas de Backster se sentiram seguras
e voltaram a apresentar as respostas habituais aos estímulos. Parece terem
desmaiado de tanto medo, na presença do "matador" de plantas.
Muita gente tem estudado as plantas, mas creio ter sido Backster o
primeiro a descobrir um jeito de "falar" com elas e o b t e r respostas concretas,
pensadas, inteligentes, c o m um toque de indisfarçável e m o ç ã o , c o m o alegria,
medo, antipatia, amor, confiança. Ele descobriria, ainda, que não apenas
parecem pensar, mas as plantas demonstraram ser capazes de ler o pensamento alheio. Numa de suas experiências, Backster determinou, pela leitura dos
gráficos do polígrafo, em que ano havia nascido um repórter, entre 1925 e
1931. O dr. Aristide H. Esser, diretor de pesquisa médica de um hospital
estadual de Nova Y o r k , resolveu conferir, c o m a ajuda de um assistente, as
descobertas de Backster, que certamente lhe pareciam um tanto ou quanto
fantásticas. O teste foi feito c o m um cidadão que cuidava pessoalmente de
filodendros. Foi combinado que os pesquisadores fariam a ele uma série de
perguntas e que para algumas delas ele daria respostas falsas, tudo isso na
presença da planta, ligada ao polígrafo. N ã o deu outra: o filodendro indicou,
honestamente, todas as respostas erradas do seu tratador. O dr. Esser concluiu, elegantemente, ter que engolir suas próprias palavras de crítica a Backster.
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Enquanto isso, Backster seguia em frente c o m suas engenhosas experimentações. Ele queria, agora, saber se as plantas possuíam memória. Convidou seis estudantes, alguns dos quais da polícia, c o m o ele. De olhos vendados,
os seis sortearam, de um chapéu contendo papelotes enrolados, o n o m e de
qual deles seria incumbido de arrancar uma plantinha, pisoteá-la e destruí-la
por completo, na presença de outra. O " c r i m e " teria de ser cometido em
segredo, c o m o todo delito que se preza, ou seja, não haveria testemunhas,
senão a outra planta. F o i fácil determinar, posteriormente, qual dos seis havia
praticado o "assassinato". A planta sobrevivente nada "disse" quanto a cinco
dos experimentadores, mas quando se viu diante do " c r i m i n o s o " disparou o
ponteiro do aparelho, evidenciando que as plantas não apenas se comunicam,
mas dispõem de memória.
Consultado a respeito desses e de outros aspectos das pesquisas de Backster, o dr. Howard Miller, de N e w Jersey, opinou no sentido de que há uma
espécie de "consciência celular" c o m u m a todas as manifestações da vida.
R o g o ao leitor que se lembre bem desta hipótese, porque a retomaremos mais
adiante, tentando demonstrar a realidade desse mecanismo de comunicação
universal, que de muitos milênios de milênios antecedeu a invenção da palavra
falada, a partir, primeiro de gestos e posturas corporais, e depois, de grunhidos, gemidos, exclamações, para chegar-se ao patamar da palavra falada, e,
ainda mais tarde, ao pictograma e, finalmente, à escrita, por meio de uma
quarta ou quinta geração de símbolos. Aliás, no próprio livro de T o m p k i n s
e Bird (p. 30) damos com um depoimento nesse sentido, de William M.
Bondurant, de Winston-Salem, na Carolina do N o r t e , presidente de uma
fundação que concedeu a Backster uma verba de 10 mil dólares para suas
pesquisas. Segundo Bondurant, o trabalho de Backster sugere a existência de
"uma forma primária de comunicação instantânea entre todas as coisas vivas
e que transcende as leis físicas conhecidas".
Mais que isso, porém, T o m p k i n s e Bird (p. 27) acolhem a hipótese de
que além de se perceber "uma espécie de memória" em cada célula, é bem
possível que o cérebro seja apenas algo c o m o um painel de controle, e "não
necessariamente um órgão de memorização". P o r mais desvairada que possa
parecer, a hipótese me é simpática e não difere substancialmente do conceito
formulado pela dra. Annie Besant, c o m o vimos, segundo a qual os eventos,
mesmo aqueles que nós próprios vivemos, ficam guardados na memória
cósmica e não em nossos arquivos pessoais. Ou seja, nossa história evolutiva
se documenta naquela pequena " área" que cada um de nós ocupa na imensidão
do universo, ou então estaríamos nós e as nossas lembranças c o m o que fora
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da memória de Deus, hipótese incoerente c o m o princípio de que o universo
- holográfico, não nos esqueçamos - é um pensamento de Deus.
Marcel Vogel, um químico de grande porte, a serviço dos laboratórios
da I B M , em Los Gatos, Califórnia, é outro pesquisador que o livro de T o m p kins e Bird traz ao conhecimento do leitor. Vogel partiu de uma indagação
preliminar, fácil de expressar, mas difícil de demonstrar, ou seja: c o m o as
demais energias existentes no universo, a energia psíquica também deve ser
suscetível de ser armazenada, c o m o se faz numa bateria c o m a eletricidade.
Mas, que material, no meio de todos aqueles produtos químicos que ele tinha
à sua disposição, no laboratório, serviria para a função de estocar energia
psíquica? Se a premissa já era audaciosa para um cientista, o passo seguinte
foi ainda mais inusitado. Ele resolveu consultar a amiga Vivian Wiley, dotada
de confiáveis faculdades psíquicas ou paranormais. Expôs-lhe a idéia e sugeriu-lhe que ignorasse toda a parafernália científica e seguisse a intuição. De
volta à casa, Vivian já sabia c o m o proceder. Apanhou duas folhas de saxífraga
e colocou uma na sua mesa de cabeceira, no quarto de dormir, e outra na sala
de estar. Todas as manhãs, ao despertar, olharia para a folha ao lado da cama,
desejando fortemente que ela continuasse viva, enquanto a outra folha, na
sala, seria abandonada à sua própria sorte. Decorrido um mês, ela convidou
o amigo cientista para ver e fotografar as folhas. Vogel mal podia acreditar
no que via. A folha do quarto de dormir estava fresquinha e verde, c o m o se
acabasse de ser colhida no jardim, ao passo que a outra pendia murcha,
amarela em início de decomposição. Um mês depois, a folha do quarto de
dormir continuava cheia de vida, ao passo que a da sala, completamente
desidratada e pardacenta.
Vogel repetiu, ele próprio, a experiência
mesmo resultado. Observou mais, que a folha
demonstrava ter realizado trabalho semelhante
em que fora "ferida" ao ser arrancada da árvore

c o m outra planta e com o
que conseguira manter viva
ao da cicatrização no ponto
à qual pertencia.

Não só estava demonstrado o poder da mente sobre a planta, mas
também a capacidade desta de captar aquela sutil forma de energia e armazená-la em quantidade suficiente para continuar vivendo, mesmo desprendida
da árvore. O que, podemos acrescentar, também serve para demonstrar que
essa energia que sustenta a vida está por toda parte, e tanto pode ser captada
pelas plantas c o m o pelos seres humanos, além de serem armazenáveis e
transmissíveis.
E os cristais? - perguntou-se o curioso Vogel. Será que eles também
TERIAM essa faculdade de captar e armazenar energias psíquicas? Tinham.
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Aliás, ele descobriu que percebia melhor certas sutilezas das estruturas dos
cristais com "os olhos de mente" do que com os olhos normais e até melhor
do que com seus poderosos microscópios. Confirmou também a antiga informação de que os cristais resultam do que chamou uma "pré-forma", ou
seja, um campo magnético invisível que determina a forma que o cristal
deverá assumir, ao "materializar-se". C h a m o u a isso de "imagens-fantasmas
de energia pura". Esses mesmos campos ou imagens invisíveis o dr. Harold
Saxton Burr iria identificar e mapear com os seus ultra-sensíveis galvanómetros. Burr chamou a esses modelos invisíveis de L-fields, ou seja, campos vitais,
c o m o ficou exposto em seu livro Blueprint for lmmortalüy.
Aproveito para dizer que o dr. Burr tornou-se um dos meus cientistas
prediletos, não só pela beleza do seu trabalho - e a ciência também pode e
deve ser bela -, c o m o por alguns de seus singelos pensamentos tão geniais
quanto humildes. Foi ele quem disse que é necessário abordar os enigmas da
vida com humildade, de vez que a natureza se mostra relutante em revelar
seus segredos ao intelectual arrogante. Ainda no clima da oportunidade criada
neste parágrafo, expresso minha admiração e respeito por outro gênio humilde da ciência, o dr. George Washington Carver, que tinha o hábito de orar
antes, durante e depois das suas pesquisas. Certa vez, por exemplo, decidido
a descobrir os segredos do amendoim, ele parou diante dos seus instrumentos
e perguntou a Deus o que Ele havia posto no amendoim. P o r mais estranho
que pareça, Deus respondeu ao pé da letra, mostrando ao grande cientista
negro o que havia no amendoim.
E já que estamos falando de gente desse gabarito, teríamos de incluir
também o dr. Edward Bach, o gênio modesto dos florais, que abandonou sua
rendosa clínica na famosa Harley Street, em Londres, para procurar nas flores
do campo que remédios energéticos poderiam curar ou aliviar algumas das
muitas doenças da civilização. Para o dr. Bach, as causas reais das doenças são
as seguintes: o desejo de controlar os outros, o medo, a inquietude, a indecisão,
a indiferença, a fraqueza de caráter, a dúvida, o excesso de entusiasmo, a
ignorância, a impaciência, o terror e a tristeza, c o m o se vê em seus escritos
reunidos em A Terapia Floral. Eu teria ainda que incluir, pelo menos mais o
dr. (e sir) Jagadis Chandra Bose, mas temos de deixá-lo, juntamente com
outros, para mais tarde. Não é justo nem seria possível escrever apenas umas
poucas linhas sobre cada um deles. Teremos mais a dizer sobre o dr. Edward
Bach, alhures, neste livro.
Precisamos, contudo, voltar ao dr. Vogel, dado que ele ainda tem muita
coisa para ensinar sobre o psiquismo das plantas. Vimos, ainda há pouco, o

62

"silêncio" delas na presença do cientista canadense, "matador" confesso de
plantas. Essas e outras experiências de Vogel respondem a observadores que
se vangloriam de que jamais se realizou diante deles uma demonstração
convincente porque estão sempre alertados para qualquer tipo de fraude e
não se deixam enganar facilmente. Segundo Vogel, "o sentimento de hostilidade e de negativismo" num auditório, por exemplo, inibe totalmente o
delicado mecanismo de comunicação em demonstrações públicas. As plantas
c o m o que emudecem e a aparelhagem não funciona.
P o r isso, acha ele que não é que a planta demonstre uma espécie de
inteligência, nas suas respostas, mas que "elas se tornam uma extensão de nós
mesmos". Não penso dessa maneira, mesmo porque as experiências de Backster e do próprio Vogel indicam precisamente esse tipo de inteligência poderíamos dizer vegetal) - rudimentar, limitada, mas dotada de capacidade
de receber, processar, armazenar e transmitir informações e até de tomar
decisões primárias, com o que se documenta das reações a numerosos estímulos, tanto positivos quanto negativos. A c h o , portanto, que as experiências
demonstram claramente a existência de uma modalidade de inteligência e até
de memória, e, portanto, de psiquismo, na planta. Aliás, o capítulo do livro
de Tompkins e Bird sobre esse aspecto intitula-se, apropriadamente, "Planls
cari readyour rnind", ou seja, as plantas são capazes de ler a sua mente. C o m o
poderia existir um intercâmbio entre duas mentes sem o componente vital
da inteligência? Assim c o m o os espíritos, no dizer dos instrutores da codificação espírita, constituem a "individualização do princípio inteligente" e
mais, que o efeito inteligente somente pode provir de uma causa inteligente,
não há c o m o excluir sumariamente a possibilidade de uma forma primitiva
de inteligência nos seres vivos mesmo sem terem alcançado o patamar evolutivo dos humanos. Poderíamos dizer a coisa de outra maneira, ao propor que,
mesmo nos seres vivos mais rudimentares c o m o as plantas, funcionam terminais de uma central única de processamento à qual todos têm um nível de
acesso compatível c o m a sua potência mental específica. Há, portanto, em
cada célula um programa que lhe permite não apenas trabalhar articuladamente c o m as demais de qualquer comunidade celular, c o m o acessar o mínimo de informação que lhe permita desempenhar sua tarefa na imensa orquestração cósmica. Voltaremos ao assunto quando cuidarmos do psiquismo
animal, no módulo seguinte.
A sensibilidade psíquica da planta me parece suficientemente evidenciada na resposta que ela oferece aos estímulos, c o m o estamos vendo. A própria
metodologia da pesquisa, no dizer de Vogel, pressupõe uma abordagem
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também sensibilizada da parte do pesquisador, que não deve apresentar-se
com uma atitude puramente mecânica perante a planta a ser estudada. Para
estabelecer um canal de comunicação adequado c o m elas é necessário "tratálas c o m o amigas", c o m a mente aberta, sem preconceitos, disposta, portanto,
a aprender com os fatos. Acha mais, que os pesquisadores devem passar por
um treinamento prévio e especial, dado que o "desenvolvimento espiritual
(deles) é essencial" ao processo. É necessário desenvolver um mecanismo de
empatia c o m as plantas, o que vale dizer que "os experimentadores devem
tornar-se parte integrante da experiência", isto é, envolverem-se emocionalmente no projeto, ou estarão fadados ao insucesso.
O advérbio - emocionalmente - está aí por minha conta. Não o vejo
explicitado no texto de Vogel transcrito por T o m p k i n s e Bird, mas encontro,
à página 46, uma observação de Vogel que, praticamente, nos leva ao "amaivos uns aos outros", que também já andamos lendo alhures, naquele livro
muito conhecido. N u m belíssimo insighi, Vogel acha que a criança "pode
aprender (com as plantas) a arte de amar". (O destaque no verbo é dele, as
palavras entre parênteses são minhas.) Para isso, seriam criados pequenos kits,
suficientemente fáceis de operar, c o m os quais as crianças poderiam observar,
pela reação das plantas, que o pensamento "libera tremendo poder ou força
no espaço".
P o r um mecanismo cibernético, o cientista russo Karamanov "ensinou"
a uma planta c o m o conseguir luz e água na medida certa para as suas necessidades. A água, por exemplo, era ministrada em pequenos "goles" de dois
minutos a cada hora. O artigo do Isvestia, de onde esse informe foi obtido,
conclui com uma frase ufanista, ao declarar as excelências de "uma clara
demonstração das capacidades técnicas do h o m e m do século X X " . Consultado a respeito, contudo, o prof. Karamanov foi preciso, modesto e enfático,
ao opinar que não havia descoberto nada de novo, dado que o mecanismo da
interação das plantas com o ambiente em que vivem é tão velho quando o
mundo. Sem isso, acrescentou, "elas teriam perecido inevitavelmente".
Precisaríamos agora de muito mais espaço do que seria razoável ocupar
para falar um pouco sobre o dr. Bose. A gente pode até supor que ele seria
um gênio, qualquer que fosse a metodologia de sua educação, mas é curioso
saber que seu pai, em vez de mandá-lo para as escolas coloniais britânicas, na
índia, despachou-o, aos quatro anos de idade, para uma pequena vila do
interior, e mais: carregado aos ombros de um ex-bandido reformado, que
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ainda resmungava contra o sistema jurídico predominante, mas "tinha a mais
profunda veneração pela lei moral natural"(p. 96).
O menino foi, portanto, estudar a vida no livro aberto da natureza, em
vez de sujeitar-se à monotonia de uma pedagogia que impunha a "imitação
de todas as coisas". Mais tarde, retirou das experiências a que se refere a dra.
Besant arrojadas conclusões, expressas em linguagem vazada nos veementes
moldes da simplicidade. Ele traçou c o m equipamentos sofisticados a reação
ao estresse, em seres vivos, e naqueles considerados inorgânicos, ou inertes,
c o m o minerais e metais. Observou que a assinatura colhida nesses autógrafos
era semelhante. Em outras palavras: eram iguais as reações dos seres às dos
considerados "inanimados" (= sem alma). " C o m o traçar uma linha de demarcação - pergunta Bose, apud Tompkins e Bird -, e dizer, aqui termina o físico
e ali começa o psicológico? Tais barreiras não existem."
Entre plantas e animais, então, a identidade era ainda mais evidente. Ele
observou que "todas as características das respostas exibidas pelos tecidos
animais são também encontráveis no tecido das plantas".
P o r isso tudo, diria dele, mais tarde, p veterano Times, de Londres, que,
enquanto na Europa ainda predominava um "rude empirismo de vida bárbara", vinha aquele sutil oriental ensinar que o universo é uma síntese e que ele
"via a unidade em todas as suas manifestações mutáveis" ( p . l 1 4 ) . Antecipando
de algumas décadas o conceito do universo holográfico, ele insistia em dizer
que "toda a natureza é pulsante de vida" e está pronta a revelar incríveis
segredos, bastando para isso que o h o m e m aprenda a comunicar-se com as
suas inúmeras manifestações. Também ele achava, portanto, que "o que está
embaixo é igual ao que está em cima", e que a mais insignificante partícula é
um retrato vivo do cosmos, tanto quanto a célula traz em si mesma toda a
programação genética do ser cuja manifestação biológica ela integra.
O livro de Tompkins e Bird reserva algum espaço para o dr. George
Washington Carver, o h o m e m que conversava c o m Deus no seu laboratório
e, principalmente, no laboratório infinitamente maior e mais rico da própria
natureza. Era a natureza sua melhor mestra - dizia ele - e, no seu entender,
aprendia "melhor com ela, enquanto os outros estivessem dormindo. Nas
horas mortas da noite" - acrescentou - "antes do nascer do sol, Deus me fala
dos planos que me caberão executar". Era preciso, portanto, obliterar tanto
quanto possível os sentidos para que no silêncio e na meia luz das madrugadas,
ele pudesse ouvir o que tinha Deus a lhe dizer na intimidade da sua individualidade, recorrendo à linguagem inarticulada da natureza.
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As vezes nos ocorrem certas idéias estapafúrdias. D e v o confessar-lhe uma
das minhas nesse ponto. Se houvesse um procedimento semelhante ao da
canonização, no âmbitro da ciência, o dr. George Washington Carver seria
um dos agraciados. Q u e me perdoe por dizer isso dele. O advogado do diabo
perderia todo o seu latim em inconsistentes "acusa-ções" contra o eminente
e modestíssimo professor. Quando lhe chamaram a atenção para o rio de
dinheiro que estava deixando de ganhar por jamais requerer sequer uma
patente para a sua prodigiosa criatividade, ele respondeu c o m a ênfase da
simplicidade: "Deus não me cobrou nada, nem a você por fazer o amendoim.
P o r que iria eu tirar proveito de seus produtos?" E c o m o conseguia realizar
todos aqueles prodígios?, perguntou-lhe alguém que o visitava no seu laboratório, cercado por uma profusão algo caótica de plantas, amostras de solo e
insetos. Ele comentou, c o m irretocável sabedoria, apoiado em incontestável
competência: "O segredo está nas plantas. Para consegui-los você tem de
amá-las suficientemente." "Mas c o m o é que somente o senhor consegue fazer
isso?" - insistiu o visitante. O professor não precisaria pensar muito para
responder a mais essa pergunta do perplexo visitante. Segundo ele, toda gente
pode fazer a mesma coisa - "Basta crer", concluiu.
Para Louis Kervran, cientista francês, as plantas conhecem os segredos
da alquimia, ou seja, a arte de transmutar substâncias, e o fazem regularmente,
a cada m o m e n t o , nos imensos laboratórios da natureza. Pierre Baranger
também pensa desse modo, após repetidas experiências, milhares delas, cercadas de todas as cautelas, durante anos. Os resultados que ele estava obtendo,
confessa, "eram impossíveis", mas lá estão para quem quiser ver. Em termos
de ciência humana, as plantas precisariam de sofisticadíssimos aparelhos,
capazes até de desintegrar átomos, mas fazem isso c o m uma simples (simples?)
folha de capim, ou numa flor. Rudolf Hauschka também, segundo T o m p k i n s
e Bird, acha que a vida provém não de certos elementos bioquímicos, mas de
alguma coisa que a antecede, algo "espiritual" no cosmos e que se "precipitou"
por toda parte. Ou seja, o mesmo conceito formulado por Emmanuel, o autor
espiritual, não muito diferente do que dizem Teilhard de Chardin, Henri
Bergson, ou os instrutores do prof. Rivail. Enquanto a matéria é luz congelada
ou coagulada, c o m o vimos, a vida seria energia espiritual igualmente condensada ou "precipitada", c o m o quer Hauschka.
"O germe do psiquismo" - diz A Grande Síntese (p.183) - "há descido
do céu, c o m o um fulgor, às vísceras da matéria, que o apertou em seu seio,
num amplexo profundo, envolvendo-o, dando-lhe, tirado de si mesma, um
corpo, uma veste, a forma de sua manifestação concreta."
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E o próprio Hauschka quem consolida com um raciocínio simples e
irrespondível a força da sua concepção, ao declarar que os elementos básicos
com os quais trabalha a ciência são cadáveres, formas residuais de vida, não a
vida mesma. Tanto que se pode extrair oxigênio, hidrogênio e carbono de
uma planta, mas não se pode fazer uma planta a partir desses elementos.
Obviamente, falta um componente de vital importância nesse esquema. Literalmente. N u m a frase antológica, Hauschka resume seu pensamento, ao
declarar que "tudo quanto vive pode morrer e morre, mas nada é criado
morto".
O livro de T o m p k i n s e Bird lembra, ainda, o dr. Wilhelm Reich, que
poderia estar na pista da descoberta do século quando percebeu, através do
microscópio, corpúsculos vesicais de energia - os bions - que, sem serem
coisas vivas, contêm "energia biológica" (p. 2 9 5 / 2 9 6 ) . O leitor encontrará
referências ao bion em estudos do nosso patrício dr. Hernâni Guimarães
Andrade.
A Grande Síntese (p.175) coloca a "eletricidade globular" c o m o "primeira organização de um sistema de vórtices, com uma primeira especialização
embrionária de funções. Daí" - prossegue - "nascerá a primeira célula".
Para Kervran (in Alchemy: Dream or Reality?, Rouen, 1973), os microorganismos são concentrações de enzimas, perfeitamente competentes na
tarefa de transmutar certos elementos nas substâncias necessárias à vida, o que
exige "alterações fundamentais nos núcleos atômicos desses elementos". A
conversão de potássio em cálcio, por exemplo, se faz c o m a "adição de um
próton de hidrogênio" (p. 296).
O dr. Albert Abrams acena com a possibilidade de substituir os pesticidas químicos por técnicas eletrônicas capazes de reordenarem a disposição
molecular das plantas "adoecidas" precisamente porque algum fator adverso
alterou o número e a quantidade de elétrons na intimidade de seus átomos.
O mesmo Hauschka, de quem vínhamos falando ainda há pouco, explica
o aparente paradoxo da homeopatia, segundo a qual, quanto mais diluídos os
elementos básicos utilizados na medicação, mais potente o efeito deles. Isto
é coerente com a sua hipótese de que a matéria é uma cristalização ou
condensação de energia cósmica e, portanto, quanto mais liberada do seu
envolvimento ou aprisionamento nas malhas materiais, mais poderosa se
torna (p. 335). Ele vai além disso, ao propor que parte do segredo de Hahnemann com a medicação homeopática estaria no rigoroso processo de manipulação, dado que o ritmo "matemático" da agitação por ele prescrita produ-
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ziria o mesmo efeito que se observa nos seres humanos que, em danças
rítmicas, conseguem liberar o espírito da prisão corporal (p. 335).
Das experiências de Marjorie e George De La Warr emergiu a demonstração de que as plantas se mostram sensíveis ao pensamento. Em outras
palavras, se você acredita que uma planta pode crescer mais e produzir
melhor, ela responde crescendo e produzindo mais, o que significa dizer,
c o m o o fazem Tompkins e Bird, que "o pensamento é um alimento" (p. 359)
e pode, portanto, influir na formação das células.
O livro de T o m p k i n s e Bird termina com uma promessa de outra obra
ainda mais avançada, sobre o "mundo das plantas e dos homens", situado
numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais. Antes disso, porém,
os autores trazem para The Secret Life of Plants o depoimento do dr. Aubrey
Westlake, colhido em Pattern of Health, segundo o qual somos prisioneiros
de "um vale de conceitos materialistas" que levam à rejeição de toda a realidade espiritual que nos envolve, em proveito de "explicações científicas muito
mais saudáveis" (p. 383).
Temos de abrir espaço, contudo, para o dr. Edward Bach. Sua contribuição à temática que estamos aqui a debater é importante demais para ser
ignorada, mais que importante, é da própria essência dos propósitos deste
livro. O r a , lemos em T o m p k i n s e Bird (p. 319) que Paracelso talvez tenha
sido o médico "mais bem informado sobre o poder curador das plantas" e
que esse conhecimento foi adquirido de velhos herbalistas da Europa e de
sábios orientais, mas principalmente de suas pesquisas pessoais no livro aberto
da natureza. Paracelso, c o m o Hipócrates, antes dele, e c o m o Hahnemann,
depois, propunha a doutrina das "semelhanças simpáticas", ou seja, certa
sintonia vibracional entre plantas e seres humanos (ou animais) capaz de
restabelecer harmonias psicossomáticas e, em conseqüência, reverter um
quadro mórbido em saúde. Hahnemann redescobriu esse mesmo princípio,
segundo o qual "o semelhante cura o semelhante". Aliás, em comunicação
mediúnica transmitida por intermédio da sra. W. Krell, em Bordeaux, em
março de 1875, o criador da homeopatia assinou-se Hahnemann, autrefois
Paracelse, ou seja, identificou-se, ele próprio, em encarnação precedente,
c o m o Paracelso.
Dessa mesma linhagem, senão até o mesmo espírito, foi o dr. Edward
Bach (1886-1936). Tal c o m o recomendava Paracelso, Bach também achava
que o médico deveria estudar a natureza ao vivo, sentado no campo, para
perceber que todo o cosmo era uma só coisa articulada e funcional, das flores
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às estrelas. Por isso, em 1930, abandonou sua rendosa clínica e seus dois
laboratórios em Londres e partiu para buscar na natureza os medicamentos
com os quais sonhava. "A homeopatia não estava longe" - escreve Adailton
Salvatore Meira, ín A Terapia Floral, p. 20 - "mas não era exatamente o que
procurava". Tinha quarenta e quatro anos e restavam-lhe apenas seis de vida
terrena. F o i o suficiente para criar uma alternativa de cura nos seus hoje
famosos medicamentos florais. Ele os foi descobrindo, um a um, nas flores,
a partir do orvalho matinal que permanecia depositado nas pétalas, enquanto
o sol o fecundava c o m as suas poderosas energias.
Confira-se c o m A Grande Síntese: "O maravilhoso quimismo das folhas
verdes iniciou a transformação da matéria morta em matéria viva"(p. 216217). E, mais especificamente: "a florescência da vida (...) se realiza por meio
das radiações solares"(219). E, ainda: "nas plantas temos o primeiro degrau da
transformação da energia em vida" (p. 218) e é daí que se alcança o novo
patamar, onde a vida se transforma em psiquismo.
Para Edward Bach, a medicina estava na contramão das leis naturais, ao
tentar atacar a doença "lidando com os resultados e não c o m as causas",
concentrada no corpo físico, sem cogitar de qualquer conotação espiritual ou
psíquica. Invocando testemunhos de Hipócrates, " c o m seus imensos ideais de
cura", de Paracelso, " c o m sua certeza da divindade no h o m e m " , e de Hahnemann, que compreendeu que "a doença se origina num plano superior ao
físico", ele começou a reformular a arte de curar.
Alguns dos seus princípios fundamentais estão expostos em Heal Thyself
(Cure-se a si mesmo), publicado originariamente em 1931. Havia para ele
algumas verdades ignoradas, a primeira das quais informa que o ser humano
é, essencialmente, uma alma, centelha divina, "invencível e imortal". A segunda, a de que nos apresentamos no mundo c o m o "personalidades, aqui
colocadas com o propósito de obter todo o conhecimento e experiência"
disponíveis. A terceira verdade é a de que o curto estágio na terra é apenas
um período letivo em nossa trajetória evolutiva. O quarto princípio diz
respeito à interação individualidade/personalidade. Se a relação for harmoniosa, seremos felizes e, conseqüentemente, saudáveis; do contrário, cria-se
um conflito que suscita a doença. O restabelecimento da saúde, portanto,
consiste em realinhar personalidade e individualidade. O u t r o conceito que,
segundo ele, precisamos ter sempre em mente é o da "unidade de todas as
coisas" num contexto cósmico em que o amor é o grande e único princípio
criador universal.
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Suas intermináveis meditações levaram-no à identificação de alguns sentimentos negativos c o m o principais responsáveis pela desarmonia a que costumamos chamar doenças. Um deles, o primeiro, era o orgulho. Seguiam-se
a crueldade, o ódio, a ignorância, a instabilidade, a indecisão, a fraqueza de
propósito e a ambição. Em muitos desses estados mentais e emocionais, ele
identificava uma atitude de "negação da unidade de todas as coisas". Na
realidade, a causa básica de todas as doenças era, a seu ver, o egoísmo que, em
última análise, iria bater sempre no seu princípio fundamental, o da desarmônica interação personalidade/individualidade. Era preciso, portanto, substituir a lista de impulsos negativos por outra de atitudes positivas vitalizadas
pelo amor.
Sintonias com o pensamento de Bach encontramos em A Grande Síntese
(p. 231). Referindo-se, por exemplo, aos "lugares de dor" (hospitais, quartos
de pessoas doentes, e t c ) , alerta o autor espiritual para o fato de que aí "não
está somente o corpo de um animal, mas também a alma de um h o m e m " .
E acrescenta: "Há neles (nos lugares de dor) mais necessidade de flores,
de música e, sobretudo, de bondade, de palavras afetuosas e sinceras, do que
de análises microscópicas e radioscópicas, de esterilizações e de esplendores
de ciência."
Nas infecções - adverte - "também o espírito influi e, muitas vezes, mais
do que a esterilização do ambiente".
Lembrai-vos - continua - de que o equilíbrio orgânico mais não é do que
conseqüência do equilíbrio psíquico, com o qual aquele se acha cm íntima
relação, porquanto é o estado nervoso que determina e guia as correntes
elétricas e são estas que presidem à contínua reconstrução química e
energética do organismo. Se elas se dirigirem diversamente, se a corrente
positiva, ativa e benéfica, se inverte numa corrente negativa, passiva e
maléfica, se um estado psíquico de confiança c de bondade substituirdes
por um de depressão e malevolencia, então, em vez de saúde, produzir-se-á
enfermidade; em vez de desenvolvimento, regressão; em vez de nutrição,
intoxicação; em vez de vida, morte.
E mais:
A correção do estado anormal, a retificação do funcionamento arítmico
não serão obtidas unicamente por uma atuação do exterior, tentando
penetrar no organismo por meios físico-químicos; procurar-se-á penetrarlhe o transformismo íntimo, secundando os meios naturais do psiquismo
dominador das funções.
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A perturbação no sistema em equilíbrio suscita, ainda segundo A Grande
Síntese, "o aparecimento de enfermidades novas" (p. 2 3 0 ) , uma trágica realidade contemporânea.
O próximo passo de Bach foi o de descobrir que flores poderiam trabalhar em nossa intimidade c o m as suas energias potencializadas pelo sol para
dissolver os núcleos negativos em nosso psiquismo. "Cada flor" - escreveu "corresponde a uma qualidade positiva, e seu propósito é fortalecer essa
qualidade, de modo que a personalidade possa eliminar a falha, que é a causa
particular do bloqueio", que impede a presença da Divindade no universo, e
em nós. Sob o estímulo das energias florais, o poder curativo dentro de nós
mesmos faria o resto.
Estava criada a medicina floral, c o m medicamentos perfumados, sutis,
captados nos laboratórios vivos da natureza e dirigidos ao componente espiritual da criatura humana, não ao seu conglomerado celular, a não ser indiretamente. Introduzia-se no campo da personalidade elementos harmonizadores, a fim de que a individualidade pudesse encontrar apoios para o seu
trabalho silencioso de reeducação visando ao restabelecimento da harmonia
que deve e precisa prevalecer no intercâmbio entre uma e outra.
Fico na frustração de ser materialmente impraticável trazer para a nossa
discussão, neste livro, depoimentos c o m o os de Lyall Watson, por exemplo,
mas creio termos examinado material suficiente para nos convencer de uma
realidade psíquica nas plantas. Afinal de contas, elas também integram o
universo holográfico, sendo, portanto, miniaturizações do macrocosmos.
Temos, contudo, de passar aos animais.

5. O abismo das verdades
Em nossa abordagem aos enigmas dos cavalos de Elberfeld recorremos
ao texto que Maurice Maeterlinck escreveu e incluiu no volume intitulado
L'Hôte Inconnu, que, aliás, examinaremos, com grande proveito, alhures
neste livro.
A não ser por uma ou outra obra mais difundida c o m o o seu bestseller
sobre a vida das abelhas, Maeterlinck é praticamente (e injustamente) desconhecido hoje. No entanto, foi um escritor prodigioso, dotado de grande
talento narrativo, senso poético e profundidade filosófica, além de consagrado
teatrólogo. Minha edição de 1928, de L'Hôte Inconnu, já estava no 3 3 °
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milheiro, ao passo que La Vie des Abeilles exibia a fantástica tiragem de 140
mil exemplares, um prodígio para a época. La Vie des Termites não ficada
muito atrás com 80 mil exemplares e La Sagesse et la Destinée, c o m 93 mil.
Maurice Maeterlinck nasceu em 29 de agosto de 1862, em Ghent, na
Bélgica e morreu em 6 de maio de 1949, nas proximidades de Nice, na França.
Foi o ganhador do Prémio Nobel de Literatura, em 1 9 1 1 . A Encyclopaedia
Britannica (verbete: Maurice Maeterlinck, vol. 14, p.619, edição 1962) considera que a partir do início do século X X , com La Cathédrale Engloutie (1902),
sua obra assinala marcante afastamento da posição declaradamente mística
que até então fora a tônica de seus escritos. N ã o os conheço c o m a amplitude
e profundidade necessárias para uma discussão; observo, contudo, que L'Hôte
Inconnu foi escrito em 1913, pouco antes do início da Primeira Grande
Guerra. A tradução inglesa foi lançada nos Estados Unidos e na Inglaterra,
em 1914. Ao que tudo indica, Maeterlinck continuava interessado na mesma
temática de sempre, senão com o colorido místico identificado em seus
escritos anteriores, pelo menos ainda envolvido com aspectos mais enigmáticos da vida. Além do estudo sobre o chamado "hóspede desconhecido",
examinado alhures, neste livro, essa obra cuida de aparições de vivos e mortos,
de psicometria, de precognição e dos cavalos de Elberfeld, que constitui objeto
deste capítulo.
Se o leitor procurar pela cidade de Elberfeld, no mapa da Alemanha, não
vai encontrá-la. Em 1929, após ter sido anexada ou incorporada a Barmen,
passou a integrar a cidade de Wupertal, perto de Düsseldorf. Quando Maeterlinck foi à Alemanha, contudo, para conhecer de perto os prodigiosos
cavalos, Elberfeld era uma cidade industrial independente, na Prússia Renana.
No estudo incluído em L'Hôte Inconnu, o autor escreve um resumo do
caso para aqueles que, no seu dizer, "ainda ignoravam" os fatos. Ponho-me
entre eles e, se o leitor não se ofende, convido-o a ficar ali do lado - não entre
os ignorantes, naturalmente - para ouvirmos juntos a história (real, realíssima), contada por Maeterlinck.
C o m o toda história que se preza, ainda mais de cavalos que pouco faltou
para que falassem, começa com o clássico "Era uma vez..."
Há vinte anos (de 1913, claro), ou seja, aí pelo fim do século X I X , havia
em Berlim um velho meio excêntrico por nome Wilhelm von Osten. Materlinck explica que ele vivia de rendas, o que hoje chamaríamos de aplicações
ou investimentos rentáveis, e era um tanto maníaco na sua fixação em estudar
a inteligência dos animais. Para isso, começou a educar seu primeiro cavalo,
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mas os resultados, no dizer do autor, foram "indecisos". Em 1900, contudo,
von Osten adquiriu um garanhão russo, que se tornaria conhecido c o m o
Hans. Os progressos intelectuais do animal foram tão notáveis que logo
passou a ser chamado de Kluge Hans, algo assim c o m o Hans, o Sábio.
Garante-nos Maeterlinck que o título foi inteiramente merecido, dado que
Hans iria "desestabilizar toda a psicologia animal e pôr em evidência problemas que se contam entre os mais desprezados e os mais apaixonantes que o
h o m e m tem conhecido até hoje".
E uma afirmativa quase hiperbólica essa, mas o famoso escritor belga
não estava exagerando.
Ainda que von Osten não fosse um paciente treinador, pelo contrário,
consegiu coisas incríveis com Hans. C o m e ç o u ensinando ao cavalo conceitos
simples c o m o direita, esquerda, alto, baixo, e t c ; em seguida, partiu para
noções elementares de aritmética. Hans ficava diante de uma mesa, sobre a
qual von Osten punha uma vareta de madeira, depois duas, três, e assim por
diante, ao mesmo tempo em que repetia para Hans os números correspondentes à quantidade de varetas. Hans deveria " responder" batendo com a pata
no chão. Em seguida, o velho von Osten passou a escrever os números numa
placa negra, creio que a giz. Os resultados foram surpreendentes. O animal
não apenas "lia" o número escrito e batia a pata, c o m o resolvia, por sua conta
e risco, alguns problemas elementares.
Mas - transcreve Maeterlinck, de fonte não indicada -, Hans não apenas
sabia calcular, era capaz de ler, era músico, distinguia acordes harmoniosos
de acordes dissonantes. Demonstrava, ainda, extraordinária memória.
Indicava a data de cada dia da semana corrente. Em breve, estava em
condições de realizar todas as operações que um b o m aluno de quatorze
anos fosse capaz de efetuar (p.172).
C o m o seria de se esperar, Hans, o Sábio, ficou famoso e c o m e ç o u a atrair
muita gente para vê-lo demonstrar suas habilidades intelectuais. Duas correntes se estabeleceram entre os perplexos visitantes - a dos que aceitavam a
realidade do fenômeno e aqueles para os quais não passava tudo de uma
deslavada mistificação. Em 1904 nomeou-se uma comissão para examinar o
ilustrado cavalo. Eram professores de psicologia e de fisiologia, um diretor
de jardim zoológico e um de circo, além de veterinários e oficiais militares de
cavalaria. Era comissão para ninguém botar defeito, mas, ainda que nada fosse
descoberto de suspeito nas experiências, o grupo de trabalho não arriscou
nenhuma explicação para o fenômeno.
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Da segunda comissão fazia parte um cavalheiro p o r n o m e O s k a r
Pfungst, de um laboratório de pesquisas psicológicas de Berlim. Pfungst
redigiu um tremendo calhamaço para declarar que não via no animal nenhuma forma de inteligência. Para ele, Hans são sabia ler, nem contar ou calcular,
ele apenas" obedecia a sinais imperceptíveis, infinitesimais e inconscientes que
seu dono deixava escapar". A c h o que o caro Pfungst nem se deu conta de que,
a crer-se na sua opinião, Hans não era apenas inteligente, mas um verdadeiro
gênio; capaz de traduzir sinais imperceptíveis e inconscientes em respostas
aos problemas que lhe eram apresentados.
Estava salva a pátria! A opinião pública respirou aliviada. Afinal de
contas, estava tudo "cientificamente" explicado. Da perplexidade passou-se à
galhofa, e o pobre von Osten foi levado ao ridículo por causa das suas
"maluquices". Morreu abandonado e isolado na sua amargura, em 29 de junho
de 1909, aos 71 anos de idade. Mas, c o m o diz Maeterlinck, liquidava-se "um
milagre que ameaçara precipitar na perturbação a pequena tropa satisfeita
com as verdades adquiridas". Já imaginou que descalabro a gente ter de pensar
tudo de novo, depois de estar acomodado a um esquema meio burro, mas
confortável?
Alguém, contudo, continuou acreditando em von Osten e decidido a
dar prosseguimento às pesquisas sobre a possível inteligência dos animais.
Chamava-se Karl Krall esse cavalheiro. Era jovem, rico, inteligente, sensato
e paciente. N ã o só conviveu c o m o velho von Osten, mas ajudou-o na
educação de Hans, que lhe foi dado por herança. De uma família de joalheiros
tradicionais, Krall comprou logo dois cavalos árabes, Muhamed e Zarif.
Agora, em vez de um velho esquisitão, os descrentes de carteirinha tinham
pela frente um jovem dinâmico, "dotado de notável pendor científico, engenhoso, letrado e capaz de se defender", c o m o diz Maeterlinck.
Além disso, ao contrário da impaciência e do mau humor habituais de
von Osten, Krall era paciente, carinhoso, adorava seus cavalos e os tratava
c o m o gente. "Falava com eles" - lembra Maeterlinck - "longa e ternamente,
c o m o um pai falaria a seus filhos e a gente tinha a impressão de que eles o
ouviam e compreendiam tudo o que ele lhes dizia" (p-177). Nunca se aborrecia quando os animais demonstravam maior dificuldade em entender as
"aulas". Retomava o assunto, decompunha-o, reapresentava-o de outra maneira, com "uma paciência maternal". Logicamente os animais respondiam
de maneira ainda mais espantosa a esse tratamento humanizado. Em menos
de duas semanas de treinamento, Muhamed já fazia corretamente pequenas
somas e subtrações, entendia a função dos sinais de mais e de menos e
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distinguia números de um dígito e de dois, batendo os primeiros com a pata
esquerda e os outros c o m a direita. C o m mais quatro dias, começou a
trabalhar c o m multiplicações e divisões e em poucos meses aprendeu a extrair
raízes quadradas e cúbicas. Em seguida, aprendeu a ler e escrever, utilizando-se
do alfabeto convencional criado por Krall. Maeterlinck reproduz o esquema,
no qual letras e números aparecem distribuídos de certa maneira, num grid
de 49 posições de sete por sete, com quatro em branco. Confesso-me humildemente incapaz de pô-lo a funcionar c o m o o faziam os brilhantes cavalos de
herr Krall. É complexo demais para o meu gosto. Além disso, o animais
introduziram certas modificações no sistema, desprezando, por exemplo, as
vogais, provavelmente por considerá-las dispensáveis, a não ser quando absolutamente necessárias à inteligência do que queriam dizer, c o m o ainda veremos. P o r exemplo, era bastante, para eles, escrever Z k r em lugar de Zucker
(açúcar). C o m o quem pergunta: - Vocês entenderam? Então não cansem a
minha beleza...
É preciso anotar que Maurice Maeterlinck não foi a Elberfeld atraído
por uma impostura ou charlatanice, mas pela repercussão internacional que,
àquela altura, haviam adquirido as proezas dos cavalos de Karl Krall. Além
da leva habitual de curiosos, numerosos cientistas de várias nacionalidades
haviam passado por Elberfeld para testar os animais e vê-los desempenharem
suas complicadas tarefas intelectuais. Maeterlinck cita mais de uma dúzia
deles, verdadeiro "quem é quem" da ciência da época, c o m o o prof. Claparède, da Universidade de Genebra, R o b e r t o Assagioli, conhecido psicólogo de
Florença, o dr. Ferrari, de Bologna, o professor Ostwald, de Berlim, e tantos
outros. C o m o material de referência, "a grande obra" do próprio Krall,
intitulada Dernkemde Tiere, infelizmente inacessível hoje, pela sua raridade.
Entre os pronunciamentos, Maeterlinck destaca o do prof. Claparède que
caracterizou o fenômeno dos cavalos c o m o "o mais sensacional que jamais
tenha ocorrido no âmbito da psicologia".
N e m eram os cavalos os únicos animais bem sucedidos em tais experimentações. O autor menciona Rolf, um cão de Mannheim, também na
Alemanha, que deixava as pessoas perplexas com suas habilidades. Ainda que
não muito dado às ciências matemáticas, R o l f sabia fazer corretamente pequenas operações de soma, subtração e multiplicação de até dois dígitos. Lia
e escrevia batendo as patinhas, segundo lhe fora ensinado, e também desenvolvera uma técnica própria de simplificar e fonetizar as palavras, para não
perder tempo com letras dispensáveis. Era capaz de distinguir as cores, contar
o dinheiro contido numa bolsinha, separando os marcos dos pfennigs, bem
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c o m o dizer que palavra correspondia ao objeto que lhe estivesse sendo mostrado. Um buquê de flores num vaso, por exemplo, era descrito por ele, c o m
precisão e propriedade, ou seja, "um vidro com pequenas flores". Numa das
"conversações" c o m Rolf, surgiu inesperadamente a palavra Herbst (outono).
O prof. William Mackenzie aproveitou a oportunidade para pedir ao cão se
ele podia explicar o que significava aquele termo. O animal não hesitou em
responder que era "o tempo em que havia frutas". R o l f demonstrava, também, agudo senso de humor. Quando uma senhora lhe perguntou o que
desejava que ela fizesse para agradá-lo, ele respondeu, muito sério: - Wedelen
ou seja, "sacudir a cauda".
Muitos foram os sábios que pesquisaram e escreveram sobre Rolf, c o m o
o já citado prof. Mackenzie e mais o prof. Duchatel.
Foi, portanto, nesse contexto e c o m respeitáveis apoios científicos que
o escritor laureado Maurice Maeterlinck foi entrevistar os famosos cavalos.
Conduzido ao recinto das "aulas", Krall, um tanto nervoso, mandou vir
Muhamed. É que os animais são um tanto imprevisíveis; qualquer coisa os
perturba e às vezes se recusam obstinadamente a exibir seus talentos, o que
certamente causa grande frustração ao dono deles. Começada a exibição,
Krall, de giz na mão diante do quadro negro, dirige-se a Muhamed, " c o m o a
um ser humano", e apresenta o escritor visitante da seguinte maneira:
- Muhamed, atenção! Este aqui é o seu tio - aponta para Maeterlinck que acaba de fazer uma longa viagem, a fim de honrar-nos c o m sua visita.
Trata-se, pois, de não frustrá-lo. Ele se chama Maeterlinck. (Krall, explica o
autor, pronuncia o ditongo ae à maneira alemã , ou seja, c o m o um a longo.)
Você compreendeu? Maeterlinck. Mostre-lhe agora que você conhece as letras
e que você sabe c o m o escrever corretamente o nome dele, c o m o um menino
inteligente. Vai. Nós esperamos.
Muhamed indica com as patas direita ou esquerda, conforme o caso, as
seguintes letras: A D R L I N S H que, segundo o autor, representa o seu
próprio nome "na fonética e na alma eqüinas". Krall diz ao animal que há
um erro a corrigir. Muhamed substitui o S e o H por um G e, em seguida, o
G por um K. Krall deseja que ele substitua também o D por um T, mas,
"satisfeito com a sua proeza", Muhamed diz que não c o m a cabeça.
Será que Krall não estaria secretamente passando para o cavalo um
código secreto? C o m o essa era a objeção costumeira dos descrentes, Krall
propôs que o próprio Maeterlinck formulasse suas perguntas, pedindo a
Muhamed, por exemplo, que escrevesse qualquer palavra de duas ou três
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sílabas. D i t o isto, retirou-se da "sala de aula", deixando o escritor sozinho
com o bicho. Maeterlinck se confessa algo intimidado. Habituado a circular
pelas altas rodas intelectuais, sociais e políticas da Europa, sentira-se "mais à
vontade na presença dos grandes e dos reis da terra", do que daquele cavalo.
Ocorre-lhe dizer o nome do hotel em que se acha hospedado em Elberfeld o Weidenhof. O cavalo não parece muito interessado, c o m o se ignorasse a
presença do escritor. Maeterlinck insiste, pronuncia a palavra em vários tons
e volume de voz, repetindo-a insistentemente. Faz-se insinuante, ameaçador,
suplicante, imperioso, tudo, até que o animal resolve atendê-lo. Enquanto ele
indica as letras à sua maneira, Maeterlinck as escreve no quadro negro. Eis o
que saiu: W E I D N H O Z , que o autor caracteriza c o m o "magnífico espécime
da ortografia eqüina".
Chamado de volta à cena, Krall encontra o escritor exultante, mas
observa que Muhamed cometeu um erro. Docemente reclama do animal:
" Q u e é isso, Muhamed, você tornou a cometer um erro. N ã o é um Z, mas
um F que deve pôr no final da palavra. Q u e r corrigir isso logo?"
Muhamed admite, docilmente, o erro e bate c o m as patas o código que
indica um F. Apropriadamente, observa Maeterlinck que o animal deixou de
indicar, c o m o de hábito, a vogal - supérflua, no seu entender - que deveria
ficar ao lado do D, mas colocou uma junto do W, porque aqui ela se tornava
indispensável.
Numa clara demonstração de sua competência com as palavras - Prêmio
Nobel é coisa séria -, Maeterlinck encerra esse módulo do seu livro com uma
observação curiosa:
" N ã o há nada com o que a gente se acostume mais prontamente do que
com o maravilhoso" - escreve -; "só mais tarde, na reflexão, é que nossa
inteligência, que não sabe quase nada, se dará conta da enormidade de certos
fenômenos."
Em seguida à façanha de reproduzir o nome do hotel, Krall propõe a
Muhamed alguns problemas matemáticos. É disso que ele gosta! Extrai raízes
quadradas e cúbicas, já que não são mais de seu interesse aquelas antigas
operações de soma e subtração, coisa de alunos primários, deveria pensar,
"indignas dele", c o m o supõe Maeterlinck. C o m o a matemática é, precisamente, um ponto fraco na vasta cultura humanística do escritor, ele se confessa
não apenas maravilhado com a fantástica capacidade de calculador de Muhamed, c o m o envergonhado de sua própria ignorância, "o vexame" de sua vida,
pois não conseguira ir além da divisão. D a í para diante, abrira-se aquele
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mundo estranho "eriçado de cifras, onde reinam raízes quadradas e cúbicas e
não sei que outras potências monstruosas, sem forma e sem face, que me
inspiravam incoercível terror" - escreve ele (p. 200).
Seja c o m o for, por sugestão de Krall, a fim de demonstrar que o honesto
Muhamed não estava recebendo "cola" de seu dono, é o próprio Maeterlinck
incumbido de lhe propor alguns problemas. O escritor rabisca no quadro-negro um número qualquer, para o qual pede uma "raiz enorme e temerária"
ao matemático de quatro patas. Krall solicita ao animal que dê a resposta.
Obedientemente, Muhamed levanta a pata, mas não bate c o m ela, deixando-a
suspensa, por mais que Krall peça, implore, ameace ou suplique. Vira-se então
para o escritor e lhe pergunta se a raiz é exata. Q u e m se mostra confuso, agora,
é o genial ganhador do Prêmio N o b e l . "O que quer dizer exata? Há, então,
raízes que..." C o m um sorriso benevolente (ou é melhor dizer humilhante?)
Krall confere e conclui que a raiz é inoperável e que, portanto, o cavalo está
certo em se recusar ao seu cálculo.
Muhamed ganha generosa ração de cenouras e dá sua exibição por
encerrada. Entra Haenschen, um pônei muito vivo e "esperto c o m o um
grande rato", diz o autor. O pônei não é um matemático tão avançado c o m o
Muhamed, o que deixa Maeterlinck mais tranqüilo. T a m b é m ele não passou
das primeiras operações, "de sorte que nos compreenderemos melhor" avalia Maeterlinck - "e nos trataremos de igual para igual" (p.202). A pedido
de Krall, o escritor sugere uma multiplicação de 63 por 7. Krall escreve no
quadro negro o número 441 e indica uma divisão por 7. Instantaneamente,
Haenschen começa a "bater" o resultado, indicando um 3 e, em seguida, o
número 60, dado que em alemão não se diz 63, mas 3 e 6 0 . Outras operações
faz o pônei, com evidente satisfação, para exibir sua competência.
Em seguida é a vez de Berto, um pesado animal normando. Entra c o m
dignidade, solenemente, calmo. Os grandes olhos negros e brilhantes são
mortos; Berto é completamente cego. Tateia, com as patas, até o lugar certo
em que deve permanecer para prestar seus exames escolares. Krall lhe fala
ternamente, c o m o a um filho muito querido. Q u a n d o o animal se demora
um pouco mais a entender o que lhe está sendo pedido, Krall escreve os
números e os sinais com o dedo, no dorso dele. É uma coisa comovente,
assinala Maeterlinck. Berto não é um gênio matemático c o m o Muhamed,
mas, para Maeterlinck, demonstra perfeitamente a tese dos sábios que os
examinaram de que há um processo de comunicação inconsciente entre seres
humanos e animais.
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O último "aluno" é Zarif, que se mostra mal-humorado e pouco disposto
a cumprir ordens, mas acaba demonstrando suas habilidades ante a promessa
de uma boa braçada de cenouras. Krall lamenta que o escritor não tenha
encontrado Zarif num dos seus melhores dias. Sabe-se lá o que se passa pela
sua cabeça? É que Krall o considera ainda mais inquietante do que Muhamed,
por causa de inesperadas atitudes. Certa vez, por exemplo, Zarif chegou à sala
de aula e c o m e ç o u logo a bater uma mensagem para o estupefato Krall. Dizia
assim: "Albert bateu em Haenschen." C o m o já vimos, Haenschen é o irriquieto pônei e Albert o empregado que toma conta do estábulo. Haenschen
também não era lá essas angelitudes, porque, de outra vez, Zarif o "entregou",
dizendo, por escrito, que ele havia dado uma mordida em Kama. N ã o que
Zarif tenha sido um cavalo fofoqueiro, parece que ele queria apenas botar seu
dono e mestre a par do que se passava no pequeno mundo da estrebaria.
"Fazia" - diz Maeterlinck - "a crônica humilde e ingênua de uma vida
humilde e sem aventuras" (p. 2 0 7 ) .
Depois do almoço, Krall voltou com Maeterlinck ao estábulo. Q u e r
saber se Muhamed se lembra do visitante da parte da manhã, aquele " t i o " que
fez uma longa viagem para visitá-lo. Muhamed começa logo a responder. Bate
um H. Krall interfere: "Preste atenção! Não é um H, você bem sabe!"
Imperturbável, o cavalo bate um E. Krall se impacienta, pede, promete,
suplica e até ameaça chamar Albert, sempre incumbido de aplicar algum
castigo mais convincente, dado que Krall jamais pune seus "filhos". " C o m o
é" - insiste Krall -, "você quer ou não quer prestar atenção em vez de ficar
aí batendo ao acaso?" Muhamed bate um R.
Está explicada a teimosia do animal. Muhamed apenas desejava tratar o
seu " t i o " de maneira socialmente correta, atribuindo-lhe o titulo H E R R
(Senhor). O rosto de Krall se ilumina. Era isso! Tinham direito a esse tratamento cerimonioso, no conceito de Muhamed, os homens que usassem
chapéus altos ou tipo c o c o , c o m o os ingleses. Provavelmente Muhamed
percebera que Krall tratava o ilustre visitante de herr Maeterlinck. O bom e
gentil Krall pede perdão ao cavalo. "Muito bem, Muhamed, meu filho, muito
bem! Peço-lhe perdão. Agora, me dê um abraço e continue."
O cavalo se lembra do nome do " t i o " , mas demonstra alguma dificuldade
em ditar as letras para o seu dono, embora acabe conseguindo, após algumas
correções.
Mais de uma vez, segundo Krall, os animais demonstram reações tipicamente humanas. Zarif, por exemplo, certa vez parou em plena demonstração
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e não quis mais prosseguir. Perguntado por que assim procedia, soletrou a
óbvia resposta: "Porque estou cansado."
Quanto a Muhamed, sua especialidade era mesmo a matemática. Logo
que Maeterlinck deixou Elberfeld, os cavalos foram testados por um dr.
Haenel que, entre outras coisas, propôs ao animal a solução de uma raiz quarta
para um número de sete dígitos: 7 8 9 0 4 8 1 . Muhamed respondeu prontamente:
53. Não só Maeterlinck estaria envergonhado, também eu, que só conseguiria
realizar essa tarefa hercúlea com uma boa calculadora made no Japão ou em
Taiwan.
A questão da inteligência dos animais é aspecto da natureza que há muito
me interessa. Escrevi, certa vez, um pequeno estudo, intitulado " O s animais,
nossos irmãos menores", posteriormente incluído no livro As Mil Faces da
Realidade Espiritual. Tivemos bichos na família e, desde a infância, gostei de
conviver com eles. O saudoso Tupã, da fazenda de meus tios, foi dos primeiros amigos caninos que tive. Mais tarde foram as nossas gatas que por pouco
não viraram gente. U m a amiga enriqueceu meu acervo de casos sobre bichos,
relatando-me historinhas comovedoras de dedicação, de inteligência e de
solidariedade por parte de alguns de seus cães. Ela conversava c o m eles e se
fazia entender perfeitamente, dado que eles também respondiam à sua maneira, por um sistema codificado que eles próprios criavam, c o m o movimento
de orelhas, latidos e posturas especiais. C o m um deles ela só falava inglês,
língua que lecionava. Servia até de exemplo para colocar alunos relapsos em
brio, pois se até um cachorro podia aprender inglês, por que não um menino
ou menina?
Por tudo isso, as conclusões oferecidas por Maurice Maeterlinck, no seu
estudo, encontram predisposição de minha parte em aceitá-las, mesmo porque se compatibilizam com alguns dos conceitos que venho tentando desenvolver neste livro. O eminente escritor belga não apenas consumiu anos a
estudar as mais sutis manifestações da vida, em leituras e pesquisas pessoais,
c o m o tinha o dom mágico da palavra para expor suas idéias a respeito. C o m
entusiasmo, eu recomendaria os módulos finais do seu estudo acerca dos
cavalos de Elberfeld. C o m o sei, porém, das dificuldades do leitor em obter o
livro, proponho-me a uma apresentação tão sumária quanto possível do seu
conteúdo.
De início, chama atenção para o fato de que as características principais
da inteligência animal são comuns e que raras são as pessoas que não as tenham
observado. Habitualmente, contudo, não nos damos conta de que essas "hu-
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mildes manifestações representam sentimentos, associações de idéias, inferências e deduções, ou seja, todo um esforço intelectual absolutamente humano".
(O destaque é desta tradução.)
E mais, falta-lhes apenas a palavra, mas esta - prossegue - "é apenas um
acidente mecânico que nos revela mais nitidamente as operações do pensamento", com o que também concordamos. A c h o , mais ainda, que a palavra
articulada é recurso relativamente recente no processo evolutivo e que muito
antes dela já os seres se entendiam em nível não-verbal e continuaram a fazê-lo
mesmo depois que o ser humano aprendeu a falar. D e v o acrescentar que, a
meu ver, a invenção da palavra falada e, depois, a escrita contribuiu de maneira
decisiva (e talvez de se lamentar) para que o ser humano começasse a distanciar-se de suas origens, ou seja, de um contexto em que toda a natureza, o ser
humano inclusive, entendia-se numa espécie de esperanto não-verbal. Entendo, ademais, que tal separação, que levaria o ser humano a certo isolamento,
teve início a partir do ponto em que a mente começou a dicotomizar-se, até
chegar à funcionalidade dos atuais hemisférios cerebrais. C l a r o que esse procedimento resulta do próprio mecanismo da evolução e não seria correto
pleitearmos uma regressão ao estágio em que todos se entendiam somente
pelo pensamento subliminar não-verbal, embora seja esse o processo de
comunicação em elevadas dimensões evolutivas, c o m o temos sido informados. O problema é que não soubemos, c o m o personalidades, desenvolver um
novo instrumento de comunicação horizontal, sem abandonar o anterior que
nos concedia o privilégio de sondar verticalmente os enigmas da vida, em
pontos críticos de interesse pessoal..
Maeterlinck menciona os prodígios demonstrados por Muhamed ou
Zarif, mas lembra que o nosso cão doméstico ou gato também dispõem de
faculdades intelectuais que não chegaram a ser desenvolvidas. "O primeiro
milagre de Elberfeld" - opina (p. 237) - "está em que foi possível proporcionar
aos animais um meio de exprimir o que pensam e experimentam."
Isto nos leva a supor toda uma estrutura de conhecimento ao qual os
animais ditos irracionais têm acesso c o m o nós temos. A dificuldade não
estaria tanto em acessar tais conhecimentos, que são universais e se encontram
à disposição de todos os seres vivos; o problema reside mais em comunicar
aos demais seres aquilo que cada um de nós - plantas, animais ou gente encontrou nos livros imensos e inescritos da vida cósmica.
Maeterlinck parece pensar de maneira semelhante e o expressa com
áegância e precisão invejáveis, ao dizer que os cavalos de Karl Krall se
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encontram, em relação a outros animais, num plano onde estaria o ser
humano que conseguisse viver em nível subliminal elevado. Nesse ponto,
prossegue o autor, "a inteligência, que é a nossa letargia e que nos mantém
cativos, ao fundo de uma pequena concavidade de tempo e espaço, seria
substituída pela intuição ou, antes, por uma espécie de sabedoria imanente
que, sem esforço, nos faria partilhar de tudo o que sabe o universo que, talvez,
saiba tudo" (p. 241).
Dependesse de mim e se Maeterlinck já não houvesse ganho o Prêmio
Nobel de Literatura, eu o teria concedido só por esta frase. T a m b é m o autor
espiritual de A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi, preconiza a intuição c o m o
a próxima etapa evolutiva da inteligência, dado que o processo indutivo-dedutivo já esgotou suas possibilidades cognitivas. T a m b é m a palavra letargia é
um bom achado para caracterizar o estado da inteligência enquanto o ser
espiritual se encontra acoplado ao corpo físico. Este é, aliás, um conceito
eminentemente gnóstico: o estado de torpor, de esquecimento, de embriaguez
em que se encontra a centelha divina encarnada. O próprio Maeterlinck,
c o m o vimos alhures, propõe a hipótese de que o ser espiritual não mergulha
por inteiro na matéria e sim parcialmente. A chamada consciência de vigília
seria, portanto, apenas a ponta emergente de um vasto iceberg submerso na
amplidão cósmica. Belíssima também sua observação de que podemos partilhar da sabedoria universal, que talvez de tudo saiba. Eu somente tiraria daí
o talvez.
Para demonstrar que, mesmo descontadas as eventuais e possíveis interferências de memória, instinto, espírito de imitação, obediência e outros
impulsos do psiquismo dos animais, resta ainda muito o que pensar sobre a
potencialidade da inteligência deles. Na presença do dr. Schoeller, Krall resolveu testar a capacidade verbal de Muhamed, verificando se o animal seria
capaz de falar. Muhamed tentou bravamente, mas não estava conseguindo
grande coisa. Subitamente parou e "escreveu": "Ighb kein gud sdim", ou seja,
" N ã o tenho uma boa voz." Explicaram-lhe os experimentadores que para
falar é preciso abrir a boca e se esforçar. Mostraram-lhe um cão e algumas
imagens para chamar-lhe a atenção para o mecanismo da fala. Em seguida,
perguntaram-lhe: "O que é preciso fazer para falar?" E ele, no seu código de
comunicação: "Abrir a boca." A lição estava, portanto, entendida. Mas cabia
outra pergunta: "E por que você não a abre?" Resposta simples, direta,
correta: "Porque não posso."
Dias depois, perguntam os experimentadores a Muhamed c o m o é que
ele fala c o m Zarif, e ele responde que é com a boca. " E n t ã o " - insistem - "por
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que você não me diz isso com a boca?" " Weil ig kein stime hbe", responde o
sábio Zarif c o m sua peculiar sintaxe. Ou seja: "Porque não tenho voz."
Vejamos outro diálogo com Muhamed. Apresentam-lhe uma jovem.
Perguntado a respeito, ele responde que se trata de uma moça. P o r quê? - é
a pergunta seguinte. Simples, para Muhamed: porque ela tem cabelos compridos. E o que não tem ela? Resposta: bigodes. Mostram-lhe a imagem de
um homem também sem bigodes e ele responde corretamente, que se trata
de um homem. E por quê? " Weil kurz hr hd", responde Muhamed imperturbável, ou seja: "Porque tem cabelos curtos." A distinção aqui, portanto,
não estava mais no bigode.
P o r tudo isso, diz Maeterlinck que o aspecto mais "miraculoso que
aproxima o animal do homem, nestes exemplos, é bem mais do que a expressão do pensamento, mas o próprio pensamento". Realmente, podemos nos
deixar fascinar pelo esforço que faz o animal para usar a linguagem humana,
esquecidos de que muito mais importante e dramático que isso é observar que
o animal pensa. E mais: ele parece ter mesmo acesso a um reservatório
inesgotável de conhecimento. Reitero, pois: sua dificuldade não estaria tanto
no acesso ao vastíssimo saber cósmico, mas apenas em transmitir a outros
seres aquilo que ele observou na dimensão das idéias e conhecimentos. Teria
razão, afinal, o dr. Carl Jung quando propôs a hipótese de um inconsciente
coletivo? Estariam certos os místicos de todos os tempos quando falavam
sobre os registros acásicos?
O u t r o exemplo, colhido ainda em Materlinck (p. 2 4 7 ) . A Muhamed foi
ensinado apenas a extrair a raiz quadrada de 144; daí em diante ele foi sozinho,
na descoberta de calcular as demais raízes. N ã o é sem razão, portanto, que
Maeterlinck adverte que coisas c o m o essa desarrumam a mente de qualquer
pessoa, ao questionarem "profundamente a maior parte das certezas sobre as
quais se assenta a vida". O caso é que ninguém gosta muito de verificar que
o chão lhe falta sob os pés. De qualquer forma, conclui Maeterlinck, não há
como deixar de admitir que você sai de experiências, c o m o aquelas c o m os
cavalos de Krall, "convencido de ter estado durante alguns minutos na presença de um dos maiores e mais estranhos enigmas que possam sacudir a alma
humana. É sempre bom e salutar experimentar emoções desse tipo"(p. 248).
A despeito de uma ou outra rejeição mais explícita à realidade espiritual,
Maeterlinck é inteligente demais para deixar de perceber que vivemos todos,
plantas, animais e seres humanos, mergulhados naquilo que ele considera
como "substância psíquica do universo", à qual todos temos acesso não por
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meio de canais "isolados e especiais" reservados c o m exclusividade ao ser
humano, mas algo "esparso, multiforme e talvez, se pudermos rastreá-lo, igual
em tudo quanto existe" (p. 250), um autêntico "reservatório cósmico, onde
dormem as respostas a todas as perguntas", c o m o dirá pouco adiante (p. 262).
Ao retomar esse conceito à página 2 7 6 , Maeterlinck parece expor outro fiat
da sua intuição, dizendo que, ao que tudo indica, o cavalo e o cão talvez
tenham acesso mais fácil e mais direto a esses "imensos reservatórios". De
minha parte, se dispusesse de autoridade para tanto, subscreveria convictamente esse conceito. Acesso todos temos à incalculável massa de sabedoria
cósmica, plantas, animais e seres humanos. No caso dos animais, a conexão
pode ser mesmo mais fácil porque eles não estão bloqueados pela atenta
vigilância crítica do consciente, c o m o o ser humano. P o r isso, a psicóloga
americana dra. Helen Wambach pedia aos seus pacientes, em transe regressivo, que acolhessem os primeiros flashes intuitivos, quando perguntados a
respeito das suas percepções naquele m o m e n t o . C o m um pouco mais de
tempo e espaço mental para pensar, eles tenderiam a produzir uma versão
processada na pasteurização consciente, em vez de simplesmente transmitir
ín natura o que estavam recebendo dos dispostivos inconscientes, ou seja, da
individualidade.
Maeterlinck acha mesmo que a fantástica capacidade matemática demonstrada pelos cavalos de Elberfeld "não depende exclusivamente do cérebro, mas de alguma outra faculdade ou potência espiritual" imanente (p. 263).
Eu diria, de modo diverso, que essa faculdade ou potência oculta é função da
individualidade, permanentemente conectada c o m o psiquismo cósmico. Estou propondo, neste estudo, que o apoio biológico da individualidade seja o
hemisfério direito, através do qual a personalidade encarnada, sediada à esquerda do cérebro, está a um passo ou dois do reservatório de sabedoria que
Maeterlinck e outros vêm consistentemente identificando no cosmos, que
seria, em última análise, o pensamento de Deus, c o m o dizem os místicos e A
Grande Síntese. C o m o ficou dito em A Memória e o Tempo, a tarefa da
consciência, portanto, seria mesmo a de ler esse pensamento, com o seu
cabeçote de leitura/gravação. O grande problema, contudo, é que ela se ocupa
mais das tarefas terrenas, materiais, do que daquilo que o Cristo caracterizou,
aos doze anos, c o m o "as coisas de meu Pai".
Ao comparar os animais c o m certos prodígios calculadores humanos,
Maeterlinck, sempre brilhante, supõe um processo intuitivo que dispensa a
rotina mesma do cálculo, indo direto às respostas, dado que "as cifras guardam
muito mal seus próprios segredos". É o próprio problema que fala, que se
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explica, que se apresenta já solucionado, escreve ele mais adiante (p. 273), "o
cavalo se limita a repetir o sinal que percebe a sussurrar (adorei este verbo!)
no seio da misteriosa vida dos números ou no fundo do abismo onde imperam
as verdades". (Que beleza! Gênio é para essas coisas...)
Para o laureado autor, o cavalo "nada compreende, nem precisa compreender, ele é apenas o instrumento consciente que empresta sua voz ou seus
membros ao espírito que o anima". Ou seja, pelas patas do animal, manifesta-se a sabedoria cósmica. O representante de tal sabedoria em nós é, para
Maeterlinck, a misteriosa entidade que ele caracterizou c o m o o nosso "hóspede desconhecido". Há quem prefira rotular essa enigmática imagem de ser
superior, eu superior, individualidade, espírito, ISH {inner self helper). N ã o
importa muito com que palavras a designamos, o que vale é saber que se trata
daquela porção maior de nosso próprio ser, que se conserva mergulhada na
sabedoria cósmica, c o m suas terminais no hemisfério cerebral direito, enquanto a personalidade parece operar um teclado de computador localizado
no hemisfério esquerdo, programado para os negócios miúdos da terra. Voltamos, pois, ao conceito básico de que o espírito é a individualização do
princípio inteligente, ao passo que alma é o espírito encarnado, ou seja,
acoplado a um corpo físico e, portanto, voltado para o âmbito restrito da
matéria densa, "concavidade de tempo e de espaço", c o m o sugere Maeterlinck, e, por isso, limitado. O grande problema da civilização contemporânea
está em que a personalidade tomou o freio nos dentes e, em vez de se deixar
conduzir pelo "hóspede desconhecido", prefere ignorá-lo, quando não dominá-lo e levá-lo a reboque.

1. O cérebro pensa?
" A í por volta de 1 9 8 4 " - escreveu lord Brain, em 1964, apud Anthony
Smith - "deveremos entender o que faz o cérebro quando pensamos."
Estou escrevendo estas linhas a meio caminho em 1993, e não vejo
realizada a previsão do lorde, que, aliás, se chamava Cérebro (Brain). A c h o
que Smith também pensava assim, ao publicar seu magnífico livro, em 1984,
porque, logo em seguida à citação de lord Brain, ele reproduziu outra, atribuída a um anônimo porta-voz chinês, que dizia assim, em 1981: " N ã o sei se
a Revolução Francesa foi uma boa coisa; é muito cedo para dizê-lo."
A tarefa da ciência é a de enfrentar desafios e decifrar enigmas. E olhe
que nunca lhe faltará o que fazer! O cérebro tem sido um dos mais persistentes
desafios, talvez por ser, simultaneamente, um dos mais densos enigmas dos
muitos que dizem respeito à natureza humana. E, por certo, aquele cuja
decifração se coloca entre as de elevado índice de urgência, dado que numerosas decisões importantes continuam na expectativa de definições sobre o
que é, o que faz e c o m o funciona a poderosa unidade central de processamento
que o ser humano possui no alto da torre biológica em que vive. A c h o mesmo
que já poderíamos estar sabendo bem mais acerca do cérebro, c o m o esperava
lord Brain. P o r um problema de refração na minha própria ótica intelectual
- que o leitor fica com todo o direito de rotular de deformação ideológica -,
insisto em dizer que a ciência ainda não está sabendo (ou querendo) formular
suas perguntas, e, mais grave, continua procurando acessos nos lugares onde
eles não se encontram.
Um amigo cientista se queixa, em carta pessoal, que meus escritos costumam ser um tanto severos na crítica à ciência. De certa forma, ele tem razão,
e eu tenho procurado pregar, ultimamente, um pouco de "paciência com a
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ciência". T o m e m o s o problema que nos ocupa nestas páginas. O cérebro é
um mecanismo biológico de apoio à função de pensar. Estamos de acordo
nisso? Provavelmente não, mas prossigamos. Na minha ótica, o pensamento
não é gerado no cérebro e pelo cérebro, apenas percorre seus circuitos a
velocidades ultraluminosas, ou seja, praticamente instantâneas. Mesmo que
o pensamento fosse produzido pelo cérebro, ainda teríamos que distinguir a
função e o órgão e não nos limitarmos a atribuir ao cérebro, c o m o ainda pensa
muita gente, a generalização do que ocorre c o m outros mecanismos corporais. A aceitarmos o que dizem esses respeitáveis pesquisadores, o cérebro
segregaria idéias da mesma forma que o fígado secreta bile, ou o rim produz
urina. A questão, contudo, está em que a bile ou a urina são produtos
bioquímicos elaborados a partir de outras substâncias previamente introduzidas no corpo e que precisam ser processadas, redirecionadas ou eliminadas,
de acordo com as necessidades da economia interna do organismo. O cérebro,
contudo, não trabalha com substâncias materiais e sim c o m impulsos de
energia. Ele pode até expedir comandos para que se produzam tais ou quais
substâncias exigidas pela tarefa de viver, seja no seu próprio âmbito, seja em
glândulas espalhadas pelo corpo, mas sua tarefa não se reduz à de um pequeno
e complexo laboratório químico.
Acontece que, ao examiná-lo, no elogiável esforço de deslindar seus
mistérios, a ciência se põe do lado da matéria, tentando espiar o que se passa
no que poderíamos chamar de "lado de lá", onde imperam impulsos energéticos. Diziam os instrutores do prof. Rivail que o efeito inteligente tem de
provir, necessariamente, de uma causa inteligente. Teriam os elementos bioquímicos que operam no âmbito do corpo humano essa condição? Seriam
inteligentes? Saberiam fazer escolhas, por si mesmos? T o m a r decisões? Promover modificações de comportamento e de atitude? Se não têm eles essa
autonomia, de onde vêm os impulsos inteligentes que os põem em ação?
Seja c o m o for, teríamos que separar, para fins didáticos e de pesquisa, a
estrutura biológica do pensamento, isto é, o mecanismo que processa e
despacha as ordens da dinâmica mesma de pensar. É certo que a gente encontra
nos livros e papéis escritos sobre o assunto as palavras cérebro e mente, mas
logo se percebe que são utilizadas praticamente c o m o sinônimas, quando, em
realidade, nas suas funções específicas deveriam caracterizar c o m nitidez a
interface matéria/ espírito, c o m o desejava Teilhard de Chardin. Se nos reportarmos ao texto do sábio francês, nos lembraremos de que ele não via espaço
para novas conquistas nesse setor senão à custa de uma abertura para a
realidade espiritual, e que, na sua terminologia, consideraria separadamente,
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ainda que articulados, os conceitos que ele tinha c o m o "o dentro e o fora das
coisas". P o r enquanto e por um tempo que ainda não podemos estimar, as
pesquisas continuam centradas no "fora", ignorando, provisoriamente, o
"dentro" das coisas e dos seres. Nada a estranhar, portanto, que a realidade
global continue despercebida, porque observada apenas de um lado, o menos
expressivo e revelador, aliás.
Tais reflexões ocorrem ao tomarmos para exame o livro de Ant hony
Smith, intitulado The Mind (A Mente), quando, em realidade, o livro cuida
do cérebro, ainda que, obviamente, de suas funções. N ã o me interpretem mal,
por favor. The Mind é livro que qualquer escritor gostaria de ter escrito,
mesmo porque repetiu o sucesso de outro estudo do mesmo autor que se
tornou um clássico - The Body (O Corpo), publicado em 1968. Entre mais de
uma dúzia de obras desse nível, o premiado A n t h o n y Smith se fez particularmente caro aos brasileiros c o m o seu livro Mato Grosso. Além de tudo, Smith
revela irretocável competência e sensibilidade para escolher citações, que
espalha pelo livro afora, c o m o inteligentes vinhetas que, por si só, poderiam
ser objeto de longo e proveitoso comentário. Esta, por exemplo, de Alfred
Russel Wallace, que identifica o cérebro c o m o instrumento que teria sido
desenvolvido acima das necessidades do seu dono. O que, aliás, não creio seja
o caso, dado que nem sabemos ainda que funções exercem certas áreas consideradas silenciosas do cérebro, ou que tarefas lhes estariam sendo atribuídas
no futuro, ou lhes foram determinadas no passado..
Sem nenhuma intenção crítica, estou apenas manifestando o desejo de
que a dicotomia mind/brain, ou mente/cérebro fosse explicitada com maior
nitidez nos estudos correspondentes, c o m o também propunha Teilhard de
Chardin. Estou convencido de que examinando a interface c é r e b r o / m e n t e
do ângulo espiritual seria mais fácil descobrir c o m o , por que e para que foram
criados, no cérebro, do lado material do binômio, tais ou quais dispositivos
operacionais, em vez de tentar inferir o que se passa no campo do pensamento,
a partir da observação dos componentes materiais do instrumento por onde
circula o pensamento. Retificando o que disse: não é que seria mais fácil chegar
mais rápido ao desejável nível de conhecimento sobre as funções cerebrais,
entendo ser esse o único meio de chegarmos lá algum dia.
Bem, temos de resistir, aqui, à tentação de mergulhar mais fundo nos
comentários ao brilhante livro de Smith, um desses escritores privilegiados
"'que esbanja o dom de se comunicar bem c o m o leitor de suas páginas.
Precisamos ficar somente no objeto de nossas especulações neste ponto do
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livro, ou seja, o que tem ele a dizer acerca do que fazem, separadamente e em
conjunto, os dois hemisférios cerebrais.
Já disse que o livro de Smith é de 1984. Percebo, após percorrer alguma
literatura a respeito, produzida antes e depois daquela data, que ainda não se
sabe muito do assunto, mas o que se conhece dele é suficiente para criar na
imaginação do leitor um saudável clima de expectativa, c o m o se a intuição
nos segredasse que se encontram por ali algumas das mais procuradas chaves
para o entendimento de aspectos vitais da natureza humana.
Vamos, pois, saltar por cima de toda a matéria que compõe as partes um
e dois do livro, a fim de baixar diretamente com o nosso pára-quedas sobre o
território específico onde o tema é apresentado sob o título Right side, left
side (Lado direito, lado esquerdo), às páginas 113-116.
Smith adverte para uma (qualificada) simetria na forma do cérebro,
conjugada com uma assimetria de suas funções. Mais um aspecto para robustecer em mim a teimosa postura de que o cérebro se contenta em ser um
circuito, complexo e sofisticado, destinado ao intenso tráfego das idéias que
recebe, interpreta, processa e despacha, sendo-lhe, por isso, praticamente
indiferente que elas transitem por este ou por aquele hemisfério. Isso se
confirma com o caso dos canhotos, por exemplo, nos quais as funções específicas de cada hemisfério acham-se invertidas. Mais ainda: se um dos hemisférios se danifica, por alguma razão, o outro pode assumir tarefas para as quais,
em princípio, não estaria programado.
O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e dele recebe as
sensações correspondentes, ao passo que o lado direito do cérebro comanda
o lado esquerdo do corpo. Já a fala e o pensamento espacial constituem
atribuições praticamente exclusivas do hemisfério esquerdo. A exceção ocorre nos canhotos, nos quais as tarefas cerebrais são invertidas em relação aos
dextrogiros. Há coisas curiosas, contudo, a observar. Um dano aparentemente irrelevante ao cérebro pode causar um verdadeiro estrago ao processo de
pensar; no entanto, se um derrame destruir o hemisfério não-dominante nem
tudo estará perdido. C o m o explica Smith, é vital o sistema de comunicação
intracerebral entre um hemisfério e outro, mas, paradoxalmente, "o ponto
de união entre eles pode ser cortado sem conseqüências fatais". Acresce que,
embora certas funções estejam programadas no lado esquerdo, poderão ser
executadas satisfatoriamente pelo direito, caso o dano causado ao hemisfério
esquerdo tenha ocorrido suficientemente cedo, na vida do paciente.
Em matéria identificada por Smith c o m o de natureza "mais cognitiva"
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a assimetria cerebral é considerável. "O córtex direito, por exemplo," - ensina
- "é dominante para vários aspectos de música, para reconhecimento de
difíceis imagens visuais, para a expressão e recepção de emoções."
"Na verdade" - prossegue o autor - "esse é o hemisfério para, virtualmente, toda forma de função espacial." Depois de esclarecer, a seguir, que,
quanto mais elementar a função, "mais precisamente está localizada no lado
direito do cérebro", ele coloca a relevante informação de que "a especialidade
do hemisfério direito é tudo quanto seja não-verbal" (destaque meu), ao passo
que o esquerdo é o processador por excelência da palavra. Smith declara que
até a consciência é considerada, por alguns, assimétrica, "cabendo ao hemisfério esquerdo o papel mais importante".
O pensamento consciente costuma ser predominantemente verbal,
c o m o sabe muito bem aquele que se exercita em fazer parar a maquininha de
pensar, segundo recomendam os gurus da meditação transcendental. Veremos
adiante, neste livro, que o prof. Julián Jaynes considera mesmo que a consciência somente teria eclodido no ser humano depois da "invenção" da
linguagem. Por outro lado, informes, intuições, instruções e até reprimendas
ou o que se poderia tomar por elogios perante esta ou aquela atitude nossa
provêm, nitidamente, de uma região não-verbal de nós mesmos, dado que nos
chegam sensações, às vezes difíceis de se traduzir em linguagem acessível.
Isso parece indicar que o hemisfério esquerdo, verbal, consciente, é
território onde se implantam as raízes da personalidade, dotada pelos mecanismos da evolução para lidar com os problemas do dia-a-dia no lado material
da vida, entre os quais avulta, certamente, o da comunicação verbal c o m os
demais seres no ambiente em que vive. Ficaria, pois, o lado direito, não-verbal,
espacial, dotado de condições para apreciação de aspectos imateriais c o m o a
música e reservado para as tomadas da individualidade que, pela outra ponta,
estaria conectada com a realidade invisível, à qual tem acesso, c o m o se demonstra com as experiências de visão cósmica. Considero incorreto, não
obstante, catalogar a atividade desenvolvida com apoio no lado direito c o m o
inconsciente. Ela é tão consciente (ou mais) do que a que se desenrola à
esquerda; o acesso do pensamento dito consciente a ela é que é difícil. N ã o
há dúvida, porém, de que constituem as duas um todo operativo, entregues
a uma interação que pode não ser claramente percebida pela chamada consciência de vigília, mas que ali está presente, atuante, consciente e responsável.
U m a delas - a esquerda - se ocupa do imediato, das coisas do mundo, da
sobrevivência física do ser, ao passo que a outra - a direita - está programada
para as tarefas que promovem, a longuíssimo prazo, os objetivos finais do
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processo evolutivo. U m a , portanto, dedica-se à transitoriedade e outra à
permanência, uma ao estar, a outra ao ser, uma constitui o ambiente do que
os instrutores do prof. Kardec caracterizaram c o m o o espírito; a outra é
território da alma, ou seja, o ser encarnado. Aquela continua c o m o que
pairando sobre a matéria, mergulhando nela apenas alguns sensores instalados
no corpo espiritual e, por conseguinte, no corpo físico. Isso parece reiterar,
com um toque de confirmação, a inteligente observação de Maurice Maeterlinck de que o ser, c o m o entidade espiritual, não se encarna a não ser parcialmente. Coisa semelhante costumava dizer Silver Birch, a sábia entidade que
desempenhava, junto do jornalista britânico Maurice Barbanell, a delicada
tarefa de seu guia ou espírito familiar. (Curioso que o mesmo conceito tenha
reunido [por acaso, dizem...] dois Maurices!)
Devemos ainda lembrar que a idéia de espírito, em contraste c o m a de
alma encarnada, é entendida sob muitos rótulos diferentes, mantendo, contudo, as características essenciais que estamos alinhando aqui. Servem c o m o
rótulos para essa mesma realidade essencial termos e expressões c o m o overself, higher self, Cristo interior, hóspede desconhecido, ego superior, inconsciente, individualidade e outras. Predomina em toda essa terminologia o
conceito básico de que se trata de uma área do ser que se mantém acoplada
ao cosmos e, por isso, a todos os demais seres que povoam o universo. O
fenômeno conhecido c o m o de visão ou integração cósmica seria, portanto,
uma evidência a mais da participação de cada individualidade no todo, não
apenas com acesso - difícil, mas possível - ao todo, do qual nunca se desliga.
Podemos, ainda, encontrar aqui a gênese do brilhante achado que o dr. Carl
G . J u n g identificou c o m o inconsciente coletivo, perdoável erro de rotulagem,
mas, ainda assim, uma idéia genial, por conceber o psiquismo de cada ser vivo
c o m o partícula da Inteligência Cósmica, que também figura no pensamento
humano c o m numerosas expressões que querem dizer a mesma coisa. Disse,
porém, que houve da parte do dr. Jung um perdoável erro de rotulagem.
Explico-me, c o m o devido respeito pelo eminente sábio suíço. Vejo o chamado inconsciente coletivo precisamente ao reverso, c o m o consciente coletivo
ou cósmico. Só a personalidade - espírito encarnado - é que não tem consciência dessa realidade, a não ser episodicamente e sob condições especiais de
sintonização com ele. Na verdade, todo o conhecimento e toda a memória
do universo estão lá, são da essência mesma da consciência cósmica, que A
Grande Síntese considera "pensamento de Deus".
Annie Besant acha que tudo quanto fazemos, dizemos e pensamos grava-se no cosmos e não especificamente em nós, numa espécie de comparti92

mento cósmico reservado para uso pessoal de cada ser vivo, c o m o esses
armários coletivos de ginásios esportivos e colégios, do qual cada um tem o
seu espaço e a chave. Ao que tudo indica, tal armário cósmico seria, contudo,
estruturado em matéria imponderável ou, para dizer a mesma coisa de outra
maneira, em campos energéticos. Imagino isso a fim de conseguir encaixar
nessa realidade o enigmático conceito dos registros acásicos de que nos falam
tantos autores e instrutores espirituais. É nesses registros que estariam documentados atos, pensamentos e até intenções de toda a humanidade em todos
os tempos, aspecto que se pode documentar com a realidade da psicometria,
por exemplo. Edgar Cayce, e outros sensitivos o têm igualmente demonstrado, parecia ter à sua disposição não apenas os arquivos individuais de seus
consulentes, c o m o os da história, dos povos, das raças, do mundo, enfim.
Recebida a instrução de procurar os registros de determinada pessoa, ele ficava
por momentos em silêncio, a consultar algum terminal do imenso computador cósmico e, de repente, dizia: "- Yes, we have the body"', ou seja, "- Sim,
aqui temos o corpo." {Body era o seu termo para entidade, ser humano,
pessoa.) Daí partia para as "leituras", nas quais colhia os elementos necessários
à sua avaliação dos problemas pessoais do consulente, seguida de uma proposta terapêutica, orgânica, psíquica ou, mais freqüentemente, psicofísica,
dado que o corpo deve ser tratado juntamente c o m o psiquismo.
Ele tinha, portanto, acesso aos dados pessoais de qualquer pessoa que lhe
fosse indicada. O que demonstra, em tese, que, sob condições especiais, nossos
arquivos cósmicos podem ser consultados por outrem. Isso parece igualmente
confirmado por testemunhos de seres espirituais que nos garantem a impraticabilidade de esconder suas próprias mazelas espirituais, seus crimes e desacertos, em suma, seu nível ético e grau na escala evolutiva. O "falecido"
coronel T. E. Lawrence - o lendário Lawrence da Arábia - dá-nos um
dramático depoimento desses através da médium inglesa Jane Sherwood, no
livro intitulado Post-mortem Journal. Pode-se observar, nesse documento,
que a entidade espiritual que, em vida, fora Lawrence da Arábia ali estava, no
mundo póstumo, exposta por inteiro, tanto em sua história p regressa, quanto
no atual estado de seu ser, suas decepções, surpresas, perplexidades, intenções
e até nos mais secretos propósitos. Nada parecia oculto ou ocultável à entidade que se apresentou para ajudá-lo na sua dramática situação de desarmonia.
Os misteriosos mecanismos da psicometria também demonstram a existência de indivíduos dotados de certos sensores psíquicos que lhes proporcionam acesso àqueles registros que parecem abrir-se por inteiro ao exame dessas
pessoas. O leitor interessado pode conferir isso na obra Enigmas da Psicome-
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tria, do pesquisador italiano Ernesto Bozzano e, se tiver bastante sorte e
persistência, talvez tenha acesso a dois raríssimos livros de pesquisa, publicados no século passado, nos Estados Unidos, por Rhodes Buchanan, Manual
of Psychometry, em 1885, e por William Denton, The Soul of Things, em 1873.
Eu disse sorte e persistência e repito. C o m o tive apenas a sorte, consegui ler
um deles, em 1986, encontrado na coleção de obras raras da D u k e Univerdity,
na Carolina do Norte. Valeu a pena, posso garantir.
Daí por que proponho cortar o prefixo negativo in, na expressão inconsciente coletivo, cunhada pelo dr. Jung. O campo magnético supersensível que
registra, em suas últimas minúcias, tudo o que se passa naquilo a que chamei,
em A Memória e o Tempo, a memória de Deus não deve ficar rotulado c o m o
inconsciente.
Precisamos, contudo, retomar o aspecto particular da interface dos hemisférios cerebrais. Para não alongar demais este módulo, proponho encerrarmos este capítulo e continuar a conversa no seguinte. Combinado?

2. A mansão no alto do penhasco
De volta à temática dos dois hemisférios, devo referir ao leitor uma
curiosa experiência pessoal minha. Em plena faina de pesquisar tudo quanto
me fosse possível sobre a questão, fui agraciado com um insight onírico que
me pareceu bastante didático no seu simbolismo.
Via-me no alto de um penhasco elevado mas dotado de exíguo espaço
horizontal. Havia, lá em cima, duas casas aparentemente construídas de
mármore branco. U m a delas afigurava-se verdadeira mansão, muito ampla,
bonita e sofisticada, toda polida e brilhante. De alguma forma, eu sabia que
era dificílimo o acesso à imponente construção, mas também sabia (e não me
perguntem como) que já vivera ali, utilizando-me de todos os seus confortos
e mordomias. Em verdade, me sentia c o m o um exilado, do lado de fora,
apenas a contemplá-la a distância. Era uma distância espacialmente curta essa,
mas, paradoxal e simultaneamente, muito grande do ponto de vista real.
Conheço-a bem, portanto, e me ocorre a nítida sensação de que há gente lá
dentro, apesar do silêncio, pois a mansão ou palácio não parece abandonado.
É c o m o se seus donos ou moradores não desejassem expor-se.
A outra casa, em plano inferior, mas no mesmo patamar, lá em cima do
penhasco, é bem mais modesta, mas, ainda assim, uma boa residência. De
alguma forma que não percebo, mas sinto, elas se comunicam, ou seja, há
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uma passagem secreta que liga uma à outra. Sei que não é fácil o acesso a essa
passagem e me parece até arriscado usá-la para chegar à imponente mansão
ao lado. Há risco evidente de se cair lá embaixo. N ã o obstante não ter
consciência de c o m o consegui fazer essa passagem acrobática, me vejo, de
repente, no escasso terreno ajardinado que cerca a casa grande. Encontro-me
diante dela e ando à sua volta, c o m o que em busca de acesso ao seu interior.
P o r mais de uma vez, ao tentar voltar para a casa II, a mais modesta, onde
vivo, tomo um estreito corredor externo, pendurado sobre o abismo. Estranho c o m o pareça, contudo, esse arriscado exercício de montanhismo, com a
intenção de voltar para a casa II, me leva de volta ao ambiente da casa I e
novamente me ponho a contemplá-la e a estudá-la. Sei que ainda não posso
me reestabelecer na casa I que, no entanto, continua sendo minha e está à
minha espera.
O simbolismo do sonho é de cristalina transparência e me transmite uma
mensagem que, por suas características não-verbais, identifica suas origens na
individualidade, na essência espiritual, funcionando, c o m o de hábito, no
hemisfério cerebral direito. Os dois hemisférios, aliás, estão figurados com
nitidez na imagem onírica, c o m o duas casas de mármore branco - matéria
cerebral -, contíguas, em níveis diferentes, de dimensões também diferentes.
U m a delas, utilizada c o m o residência da individualidade, é não apenas mais
ampla, mas, ainda, imponente, c o m arquitetura e beleza. É polida, luminosa,
brilhante. J u n t o dela, a outra parece modesta, apesar de também ser uma boa
casa. Ficou bem figurada, ainda, a dificuldade de acesso ao hemisfério direito
e a tudo o que ele representa, c o m o também as conexões que ligam um ao
outro. No sonho, a mansão imponente ficava à minha direita e a menor, à
esquerda. Mais uma observação precisa ser referida: o fato de que as duas casas
estavam construídas no topo de um penhasco - a cabeça - em espaço exíguo,
mas suficiente para ambas - a caixa craniana. A perigosa e misteriosa ligação
entre elas constitui outro dado importante que se torna necessário comentar.
Entendo a sensação de risco ou perigo c o m o uma advertência sobre o inconveniente de se ter acesso indiscriminado e inoportuno às lembranças documentadas na individualidade que, despejadas de um só jato nos estreitos
limites da consciência de vigília da personalidade, podem causar considerável
transtorno ao projeto evolutivo do ser, que talvez não se encontre ainda em
condições de receber tais informações, com toda a sua carga de emotividade
e perplexidade. Outra coisa: a sensação de que a casa grande está ocupada por
gente que não deseja expor-se constitui também uma mensagem cifrada, dado
que se refere, obviamente, às numerosas personalidades (leia-se reencarnaçõ-
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es) já animadas por mim nas lonjuras do passado.
Precisamos, neste ponto, regressar ao texto de A n t h o n y Smith, o que já
estava tardando, para obter algumas informações acerca da ligação entre as
duas "casas". De tanto discutir e comparar simetrias e assimetrias estruturais
ou funcionais, Smith revela um m o m e n t o de despair, isto é, certo desânimo,
para não dizer desesperança, em caracterizar os hemisférios c o m o "dois
órgãos distintos unidos apenas pela similitude aparente". Mas não é bem isso.
Melhor do que ninguém, ele entende que é precisamente do exame das sutis
diferenças, tanto quanto das semelhanças, que podemos extrair algum conhecimento a respeito do complexo computador vivo. Q u a n t o mais se descobre
acerca dos papéis que desempenham, menos uniformes parecem os dois
hemisférios. Eles se ligam, contudo, pelo corpus callosum um compacto
conjunto de fibras - o mais volumoso da espécie no âmbito do sistema
nervoso central -, medindo três polegadas e meia de comprimento por uma
de espessura. Para surpresa dos médicos que realizaram as primeiras cirurgias
em casos graves de epilepsia, c o m o objetivo de separar um hemisfério do
outro, o dano causado aos pacientes não foi arrasador, c o m o era de esperar-se.
Afinal de contas, c o m o assinala Smith, estava sendo cortada a ponte que liga
os dois hemisférios. A coordenação muscular, contudo, não sofreu alteração
relevante e continuava operativa c o m o se nada de importante houvesse acontecido. " J á em nível mais elevado, no entanto" - ensina Smith (p. 118) -,
"desencadeia-se considerável confusão", surgindo o que o autor identifica
c o m o "mentalidade siamesa", c o m o se duas pessoas distintas partilhassem do
mesmo corpo, "duas mentes numa só cabeça", cada uma delas c o m o que
vivendo separadamente sua vida. Inegavelmente criam-se c o m isso algumas
singularidades, digamos, operacionais, mas no fundo, as coisas se passam
c o m o escreveu Michael S. Gazzaniga, em The Bisected Brain, apud Smith, ou
seja: "Aparentemente, sente-se mais a partida de um b o m amigo, do que o
hemisfério esquerdo quando perde o direito."
Para que serve, então, o corpus callosum se tão pouca falta parece fazer
que praticamente não se percebe que ele já não liga um hemisfério ao outro?
Eis a questão que ainda não está satisfatoriamente respondida. Na década de
40, conta Smith, uma piada entre os entendidos no assunto "esclarecia" que
ele servia "para transmitir os ataques epilépticos de um hemisfério para o
outro". C o m o muitas piadas, esta pode até ser engraçada, mesmo no seu
h u m o r negro, mas não passa de uma brincadeira. Há alterações de comportamento, exatamente porque, funcionando independentemente, os dois hemisférios despacham ordens que costumam se contradizer. C o m o aquele
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paciente que, c o m uma das mãos, puxava as calças para baixo e c o m outra
tentava levantá-las. Ou o que sacudia a esposa com uma, enquanto a protegia
com a outra.
Há enigmas paralelos que nada contribuem, por enquanto, para elucidar
a operacionalidade do cérebro. Um desses intrigantes aspectos está em que há
crescente evidência, segundo Smith, de que nos bebês o cérebro funciona
c o m o um todo, ou seja, simultaneamente, dois lados, ainda sem as especializações funcionais posteriores. A linguagem é exemplo típico, ao demonstrarse em desenvolvimento em ambos os hemisférios simultaneamente. A partir
dos dois anos, não obstante, já o lado esquerdo começa a assumir sozinho as
responsabilidades da fala, com o que começa a caracterizar-se c o m o hemisfério dominante.
C o m o nas disputas de voleibol, peço tempo ao leitor para algumas
considerações pessoais.
Primeiro, não gosto muito da palavra dominante, neste contexto. N ã o
estou certo de que um hemisfério domine o outro. Se a um deles tivesse de
ser atribuída essa rotulagem, eu a poria no direito e não no esquerdo. T a n t o
quanto posso ver dessas leituras, acham-se nele apenas os dispositivos criados
para vivermos na terra, entre os quais avulta o mecanismo da comunicação
verbal. Se meu sonho está certo na sua mensagem cifrada, dominante mesmo
é o hemisfério direito, que supervisiona tudo e parece cuidar dos arquivos
imperecíveis do ser, não apenas os da existência presente, c o m o os das passadas. Informa Smith que na idade adulta o lado esquerdo cresce em importância
na economia corporal, ao passo que o direito c o m o que se retira da cena para
uma posição aparentemente secundária. Ficamos, aí, c o m uma instigante
pergunta que Smith formula da seguinte maneira: "por que metade do cérebro
(obviamente o lobo direito) é relegada a uma condição tão inexpressiva? Ela
poderá até ser destruída por um acidente vascular, sem acarretar grandes
danos à pessoa" (p. 120), c o m o tem sido repetidamente observado. É bem
verdade, lembra Smith, que o lado direito parece dispor de poucos recursos
utilizáveis no dia-a-dia, a começar pela sua relutância em recorrer à linguagem
falada, ainda que possa fazê-lo. De pouca serventia terá para a vida terrena sua
habilidade espacial, sua percepção musical ou a condição de reconhecimento
racial, por exemplo, tudo fora dó âmbito vital da linguagem. Para que serve,
de fato, esse lado silencioso, enigmático do ser que, aparentemente, não se
envolve com o processo mesmo de viver?
Mais intrigante, ainda, é a informação de que o lado direito exibe um
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desperdício de capacidade instalada, c o m o se diz das indústrias. "A fantástica
quantidade de tecido neural do lado direito" - escreve Smith - "é relativamente ociosa, quando comparada com a do lado esquerdo." Ademais, c o m o
o controle das tarefas habituais da vida de relação permanece concentrado no
hemisfério esquerdo, o direito parece merecer o qualificativo que Smith lhe
atribui de redundante, praticamente dispensável.
Bem, eu disse que minha primeira observação consistia em questionar a
atribuição de um papel dominante ao hemisfério esquerdo somente porque
ele é o porta-voz do sistema, ao passo que o outro guarda-se num silêncio
mortal. Devo reiterar a hipótese esboçada algumas páginas atrás, para observar c o m o ela se encaixa na situação que estamos examinando, tanto quanto
na mensagem contida no meu sonho.
Insisto em ver o hemisfério cerebral esquerdo c o m o unidade central
processadora da personalidade, ao passo que o direito fica reservado à individualidade. Para refrescar a memória, devo lembrar que o termo personalidade
pode ser tido c o m o sinônimo de alma e que alma deve ser entendida c o m o
espírito encarnado. Para ser mais preciso, poderemos admitir que a alma é a
"área" da entidade espiritual que se encontra mergulhada na carne, ao passo
que a porção mais nobre, se assim podemos nos expressar, ou seja, a individualidade, permanece, c o m o temos insistido, ligada às suas origens e ao seu
ambiente cósmico, em relativa liberdade.
Nos estágios iniciais de uma reencarnação - outro insight de que necessitamos neste ponto - as coisas são arranjadas de maneira que não haja
obstáculo algum no mecanismo de interação dos hemisférios. Não estou
esquecido do fato de que, para Smith, o bebê parece ter o cérebro separado
em dois, mas logo acrescenta, no mesmo parágrafo, à pagina 120, que o
cérebro muito novo, ainda em formação, funciona c o m o que nos dois hemisférios simultaneamente. Há, a respeito, a eloqüente evidência de que o mecanismo da linguagem, por exemplo, está presente e operativo em ambos os
hemisférios e que, somente a partir dos dois anos de idade, os caminhos de
ambos começam a se separar, cabendo ao esquerdo prosseguir sozinho na
tarefa de aperfeiçoamento da linguagem, enquanto o direito c o m o que retorna ao silêncio, sua condição habitual.
Isso quer dizer que a individualidade, implantada no lado direito, utiliza-se dessa convivência temporária e mais estreita com a personalidade localizada no esquerdo - para ensiná-la a viver. O u , para usar terminologia
suprida pela informática, podemos dizer que ela transfere para a memória da
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personalidade os programas de que esta irá necessitar para rodar seus sistemas
operacionais, na sua interface com a programação do meio ambiente no qual
veio realizar suas experimentrações com a vida.
Ao escrever seu livro (em 1984, c o m o vimos), Smith ainda não dispunha
de respostas para alguns desses enigmas, mas já suspeitava de que, longe de
parecer um desperdício de capacidade processadora, o hemisfério direito
estaria, em verdade, credenciado para situar-se numa posição bem mais elevada do que até então se supunha. Essa conclusão preliminar decorreu de
observações com pessoas que, por uma razão ou outra, tiveram prejudicada
a funcionalidade do hemisfério esquerdo, dado que o direito parece, em
situações emergenciais, suprir deficiências operacionais próprias do esquerdo,
assumindo tarefas que usualmente seriam exclusivas do outro. Acha mesmo
o autor ser de justiça reconhecer que o lado direito não apenas revela discretamente uma capacidade intelectual muito maior do que se imaginava, c o m o
também vai-se tornando aceitável o conceito de que há, a rigor, "duas mentes
na mesma cabeça".
Mais do que isso, ainda, recentes especulações sobre os enigmas da função
cerebral pareciam autorizar a idéia de que o lado direito funciona c o m o "uma
câmara

