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Auto-ciência compartilhativa

Todo ser humano é capaz da auto-ciência, porém só há evolução renovadora se o conhecimento for
compartilhado com a sociedade. Todos seríamos capazes, segundo o que digo em minha retórica da
auto-ciência ou ciência pura. Sabendo que dos conceitos relacionados a isto, dos quais citados estão
nesta retórica, porém em outros escritos, se tem por provável a capacidade auto-científica do ser
pensante.  Tratando  de  que  estive  excluindo  a  problemática  da  não  exclusividade  racional
humanológica, contento introduzindo um ponto a ser considerado pela teoria. O primeiro ser celeste
precisou  compartilhar  seu  conhecimento  com  outrem  para  que  pudesse  descobrir  o  fato  do
compartilhamento, e que este fato simples é do que produção evolutiva do conhecimento primário,
então  é  possível  saber  sobre a  evolução do conhecimento  por  intermédio do compartilhamento
deste. A auto-ciência só se pode se se tiver em si o intuito do compartilhamento do que a ciência
pura produz para o agente produtor. Se é necessário que o ponto de vista aqui esteja sobreposto no
agente produtor, pois aí se acha a evolução. Lembro sempre que podasse descartar aqui a sublinhosa
fala retornatória (o que chamam por aí de ‘teoria religiosa’). Pois então não seria necessário que
Deus fosse o agente receptor do conhecimento do humano primário, desde que se saiba que haja
outrem. Abro observação: é vigente a não introdução de princípio religioso exclusivista na retórica,
e, portanto, é visível sua comprovação sem por intermédio religioso, ou da fé. Sabemos que fé é
improvável, portanto qualquer teoria que se inflame em ser provável, necessita ser proclamada sem
fé  envolvida.  Observação posta,  é  possível  e  provável  que  a  auto-ciência  exista  pela  interação
social, ou para a interação social. O leque aberto precisa ser explorado.

A vida é feita de incertezas

A vida é feita de incertezas. São essas que nos mostram as circunstâncias que devemos passar, os
problemas que devemos solucionar. Quando tudo aquilo em que acreditamos que há de acontecer
simplesmente não acontece, a vida nos prova com sua maior peculiaridade: a incerteza. Um mundo
certo é um mundo com consenso fixo, sem complicações no fato de existir, e existir por somente
existir. Sem os lixos na lixeira não há a necessidade de existir a lixeira. O mundo é uma grande
lixeira, o lixo é tudo que não possamos provar por certo. Da mesma maneira com que a felicidade
de existir não significa coisa boa, a existência de lixos na lixeira não significa coisa ruim. Então, as
incertezas não são necessariamente coisas ruins, mas coisas necessárias para assegurar a existência
do mundo. 

Os escritores

Conglomerados de letras. São as palavras formadas numa frase, são também nosso grito de socorro.
Os escritores sentem por meio das palavras, observam o mundo através das frases. Os textos, são
nossos amigos, que nos contam história, enquanto estamos deitados esperando o aparecer da lua.
Enquanto fechamos nossos olhos e vemos o mundo e as muralhas ao nosso redor. Alguns textos são
capazes  de  nos  permitir  observar  além  dos  muros,  somos  abençoados  pela  insólita  existência
imaginativa. Os escritores são o registro humano do mundo, e suas histórias, e seus anseios. O altar
entapetado das jóias do universo. Que deleita e derrama, e sofre. Ah, como sofre, o coitado. Suas
mãos calejadas sangram para suprir o esforço de produzir relevância. E seguem mãos forçadas a
trabucar em lavouras no subúrbio, mãos esquecidas e ignoradas pelos gélidos pinguins que compõe
a prevalência social. É uma trágica profissão. Pois como cozinheiro empresta tuas mãos para servir
de manjar,  o escritor  empresta  para servir de conhecimento.  Conhecereis  então o submundo da
insanidade. Os caminhos que podemos escolher seguir. As negações que possamos declarar aos
senhores da lei. As revoltas entre nossos anjos e demônios. O que representa renovo. O que através
da mudança oferece evolução. E toda humanidade segue evoluindo, e os leitores seguem servindo



de armazém, colecionando assim o máximo de registros que puderem, e corajosamente mantendo a
ordem. São o impulso mecânico que faz o ponteiro girar, são milagrosamente nossa referência de
tempo. Os pensamentos que construímos, são relevantes se puderem ser compatíveis. Somos seres
compartilhativos, nossa missão é manter nossa espécie em constante evolução. Portanto os nossos
mentores e sábios, escritores vivendo suas vidas, inumeradas vezes à la coringa de Tedd Phillips,
outrora nas vitrines e nos palcos, são nossa herança da evolução de Darwin. São nossa memória
como ser único e adjacente. 

O formato do pensamento

Formas de se pensar sobre algo são sempre difíceis de serem adaptadas a um só jeito de se pensar.
Ser vulgar demais não é só uma preocupação, mas acaba por ser, no findar dos maiores dos planos
de vivência, uma cautelosa forma de sobrevivência. O formato da linha de pensamento é incerto, e
leva em consideração os desfalques humanos, que devem em algum momento especial aparecer.

Os gênios

Todo o momento em que se para, e se pensa, é preenchido por um outro momento de total solidão,
onde todos os internos se afloram e tudo que influencia num globo externo sofre a decadência da
ignorância, e então a mágica acontece: o favor a si mesmo por chegar a uma brilhante conclusão
explode bolhas de felicidade momentânea, e assim se planeja um futuro certo a um gênio que nunca
existiu e que, por obviedade, nem se assemelha mesmo a um andarilho sombrio vivenciando sua
primeira noite de prazeres num quarto cheio de falso glamour. Palavras não podem ser expostas
neste  momento,  pois  assim  essas  não  existem  num  plano  real,  mas  sim  se  podem  imaginar
momentos. Por outro lado, o poder de imaginação é gigantesco, mas se deve tomar cuidado com os
agentes da preocupação maior, onde seu principal objetivo é lhe fazer dobrar na próxima esquina
visando o retorno mais fácil possível. Imaginar neste momento é rotina, e seu alto teor de alcance
direto não é assombroso, portanto, caro amigo, não sois gênio nenhum. A genialidade, nesse caso,
não passa de falsidade, e logo a capacidade de alta imaginação não passa de mera característica
humana e básica. E aliás gênios são aqueles que fogem deste globo, e que mostram de maneira
prática a avassaladora forma física das teorias que acercam o mundo e aqueles que nele vivem.
Assim como eu, os gênios mostram a verdade por traz da realidade. Portanto mais satisfatoriamente
eu itero, são as inverossímeis habilidades dos gênios de tornar o que já é real uma realidade paralela
e transcendente, isto é, um plano inédito, que tornam os homens fracos em gênios.

Superioridade horizontal

Superioridade vertical, que é o que digo como aquela cobiça desnecessária buscada por todos os
tolos da existência humana, sendo assumidos ou não, é uma verdade no plano real usual, porém é
uma farsa no plano real inédito,  pois se os que se são julgados por superiores verticais  fossem
analisados de forma horizontal, é perfeitamente visível uma igualdade insana entre estes e os que se
são julgados inferiores verticais. E o que os gênios do plano usual, moradores perenes do plano
inédito, cobiçam é esta exata superioridade horizontal, onde as faces da diversidade se declinam, e
os fracos do usual mostram seus verdadeiros rostos, a cara da verdade sobre a realidade.



Plano inédito

No plano horizontal, este inédito, não existem máscaras, pois são essas construções reais do usual.
Não se constrói casas novas com tijolos de outras casas velhas, e sim se procura adquirir tijolos
novos, e inovadores por natureza da novidade. O mesmo raciocínio é adotado pelos moradores do
plano horizontal. Refuto, não há gênios no plano inédito, pois estes são exatamente os gênios do
plano vertical.

O conto do fazendeiro

Por fim, deixo aqui um reconto produzido por mim mesmo, dentro do berço da superioridade 
horizontal:
 - Me perguntaram se sou eu ateu, disse não, e logo emendaram a próxima pergunta: então, de qual
religião és? “Certo dia no interior do Japão, certo fazendeiro, que por naturalidade local, plantava
muito arroz junto a todos seus vizinhos fazendeiros, onde também era costumeiro alimentar-se do
mesmo arroz produzido diariamente, viu-se em um bocado de apuros com pestes atacando sua única
plantação de arroz. Então este fazendeiro decide parar sua boa produção, para poder suprir sua
necessidade extrema. No dia seguinte, seu vizinho lhe perguntou: - onde é que está a plantação de
arroz? Então o fazendeiro explica sua situação, e assim dita o porquê de não plantar mais arroz. Seu
vizinho então adentra a dispensa do fazendeiro, e vendo que ali não havia arroz nenhum, questionou
novamente: - mas então por que não compraste arroz na cidade? Se não planta, logo para que possas
continuar com a tradição de se alimentar diariamente de arroz, deves comprar na cidade,  assim
como todos fazem ao parar de plantar arroz. Então o sábio fazendeiro retrucou: - Neste mundo, caro
vizinho, não sou eu obrigado a viver no vício da mesmice, então de fronte com esta ocasião, decidi
eu ser diferente de todos. Se não posso plantar arroz, não preciso ir comprar na cidade, posso muito
perfeitamente, vizinho, não comer arroz. Todos se impressionaram com a decisão do fazendeiro.”
Na vida real, sou eu este fazendeiro, onde mesmo por não ser ateu, prefiro não comprar outro arroz,
mas sim, simplesmente, não comê-lo. 


