
O propósito da vida humana

O propósito da vida, como simplesmente a condição para qual usamos o

combustível do tempo, entre estas imprestáveis - ou raramente não - relações

humanas, e suas construções intelectuais, é desígnio histórico da espécie a qual

pertencemos, desde a iminência dos homo sapiens. É facilmente percebido dentre

aqueles arrebatados pela retórica, que o medo humano coletivo à base de sua

confusão moral introduziu ao mundo e à natureza, a hediondez de sua natureza

primitiva.

A moralidade do humano, poucas e pontuais vezes fora alinhada exatamente

com a moralidade da essência do indivíduo, e os particulares incidentes não foram

suficientemente capazes de elaborar tecnologia para superar o avanço dos

'ignorantes de si', pois suas guerras produziram ciência, engenharia e

modernização. Porém ainda, não é necessariamente visto nesses avanços físicos o

acompanhamento da população comum dessas sociedades, que se desvinculou

desses problemas científicos, cheios de métodos e padrões técnicos, e manteve-se

alienada às coisas. O mundo ‘pop’ não acompanha os avanços científicos, e segue

com sua moralidade, nem cedida à moral da natureza do indivíduo, e nem deleitada

no manto do conhecimento científico.

Frente a isso, temos uma massiva população em depressão moral, sem sentido

de propósito de vida, fixando seus objetivos à base de sonhos e devaneios, outras

vezes até à base de manipulações arquitetadas, trilhando caminhos perdidos, como

coelho solto em milharal, extraviado aos ventos sem direção, e torturado pelo Sol

quente no couro da cabeça.

O questionamento sobre o saber do propósito de vida vai bem adiante. É

necessário que se resolva um assunto muito mal resolvido pela sociedade ocidental

contemporânea (qual é o contexto social em que estou inserido): a existência de um

Deus criador. Um Deus criador existindo, o propósito vai se acercar sobre o que ele

tem projetado para a humanidade. Aplicando uma lógica filosófica, se Deus criou o

homem e a mulher, teve que ter tido alguns cuidados para que estes não se

perdessem sobre qual seu objetivo na vida. Com certeza parte desses cuidados

seria deixar, de alguma forma relevante, claro sobre o que Ele pensa e sobre como



é Sua atitude. Não imagino uma crença em um deus que não se possa entender

seu método de agir. A ética da vivência humana seria inteiramente baseada na ética

provinda por Deus. Muito possivelmente sempre existiriam frases como

“semelhança de Deus com o Homem”, para que este homem possa se sentir

representado nesta relação divina, e assim para poder estabelecer uma conexão

real com seu Deus. Também é bem provável que houvesse algo tangível, e legível,

sobre como agir perante o mundo criado por este Deus. Vejo como a persona de

Jesus, por exemplo, um pertinente modelo ético da conduta divina. Escrituras,

sobretudo relatando a conduta de ‘personas’ divinas, seriam formas quase que

perfeitas de simular uma maquete de como seria Deus e como ele agiria em

qualquer situação terrena. Por isso haveriam aqueles que pudessem acreditar - no

sentido de ‘dar crédito’ ou ‘oferecer a fé’ - em escritos vinculados a este modelo

divino. Também seria necessário que este Deus se fizesse presente na vida

humana. Que deixasse parte de sua sabedoria para contemplamento humano.

Assim, decerto, o ser humano criaria escolas, ordens, instituições, sociedades,

comunidades e grupos com o intuito de ali manifestar e se relacionar com esta

sabedoria divina. Então, leis teriam que ser dispostas, para que o homem e a

mulher possam ter um rumo ‘certo’ a seguir. Seria explicado que haveria um

caminho certo, o caminho. O único caminho que levaria para a divindade, e para o

bem eterno. A palavra ‘eternidade’ também seria muito utilizada. Já que o ser

humano, normalmente, não é capaz de se sentir seguro sobre a vida sabendo que

tudo tem limite, até mesmo a própria vida. O limite incomoda o ser humano, como

as leis de outros homens. Mas haveria leis que todo e qualquer ser poderia e

deveria seguir. Pois não seriam de outros homens, mas seriam de Deus. Pregações

sobre o divino e o quanto o eterno pode ser glorioso, seriam disseminadas sobre o

mundo do pequeno homem. Mas logo viria o contraponto. O pé de planta azul. Por

causa do efeito da má interpretação humana perante estas leis - que acontece aos

montes durante a história humana -, logo se ouviria também frases como: “tem-se o

único caminho, mas é o mais doloroso”. E então todos os que seguiriam as leis

deste Criador, almejando um lugar em sua divindade, teriam de se acomodar com o

sofrimento do mundo. Ora, pois, vitórias só acontecem após batalhas.



Em minha visão, neste contexto deturpador, onde o caminho para o divino

precisa ser acompanhado de sofrimento, logo se observaria ali pessoas

escravizadas por suas crenças, e ainda adorando a escravidão - escravos

apoiadores de sua escravidão. E perceba que aqui nem me atrevo em criticar a

escravidão. Vosmecê és capaz de julgar por sua própria perícia. Mas, de alguma

forma, a escravidão cobraria algo de seus fiéis, e não retornaria recompensa

suficiente, claro. Penso que o imposto cobrado pela escravidão da crença é

justamente a vivência de um propósito mal interpretado, em que Deus teria criado.

Como que o valor pago pelo escravo ao senhor, seria sua pópria escravidão. E ao

negar esta condição, um castigo certo para este estará o esperando. Cada

segmento seria responsável por dissertar seu próprio tipo de castigo misterioso.

Cada grupo, comunidade, sociedade, igreja teria sua própria forma de cobrar o

imposto aos fiéis. E pagar o imposto, seria viver esse tão sonhado propósito da vida

humana. Portanto, haveria múltiplos propósitos, onde os engaiolados disputariam

com os vendados. E tentariam propor suas chances de estarem certos. E a lama se

misturaria com o lodo. Mas, ao menos, haveria propósito de vida apresentado -

mesmo que artificial -, bem visto e disposto para todos.

Por outro lado, o caminho para o divino poderá ser menos sofredor, e mais

agregador - e evolutivo por si só. E o rumo do pensamento sobre o propósito da vida

seria totalmente divergente - individual. Alguns podem se descansar no consolo de

que na vida não há sentido e por tanto não um criador, e que o propósito dela seria

basicamente vivere. Mas não sou como esses descrentes. E nem sou crente, na

realidade. Estou por fora disto tudo, prefiro não comer deste arroz. Penso que

teríamos sim sentido na vida, e cada comum persona é capaz de alcançar o seu

reconhecimento.

Mas, concordo com a sua indagação, Caíque, o ser humano como espécie tem

se perdido e misturado em destinos avacalhados. Se em toda essência do propósito

da vida humana, considerarmos algum Criador que induz a bonança da evolução do

ser em sua vida - e é a consideração de meu apego - realmente teremos que

discutir sobre um rumo lógico, em comum com a natureza e a essência evolutiva da

humanidade.


