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Valores

Em filosofia usamos um vocábulo em nada popular para nos referirmos aos valores: axiologia 

(isso quer dizer teoria dos valores, valoração).

Em decorrência de minha formação cristã, estou familiarizado com os sete pecados capitais (ira, 

avareza, concupiscência...)  e igualmente com o fruto do espírito (benevolência, paciência, paz...). - 

Todas as versões da bíblia, que eu já usei, trazem fruto no singular. -Isso é muito significativo. - Paulo,  

quando elenca doze qualidades ou virtudes dos convertidos, usa o singular: fruto.

O humano é uma unidade. O organismo. - Apesar de a teosofia se referir a sete corpos e a sete 

planos, o humano mantém uma integralidade – é o que no esoterismo é chamado de personalidade.

−Recentemente, assistindo a uma reportagem de um canal de TV, alguém que viajou por países 

islâmicos comentou que em tais lugares acariciar uma criança, - tocando-a -, pode ser punido com a 

morte ou a amputação da mão.

−Que valores?!

Na antiga U.R.S.S. a homossexualidade era punida como crime.

−“Provada” a homossexualidade de alguém, o destino era um só: os campos de concentração da 

Sibéria.

Por que tudo isso? - Que valor eu dou à vida e à propriedade?

−No Brasil o crime mais punido é o latrocínio. - (Definição legal: “roubo seguido de morte”).

Queiramos  ou não.  Diante  de  nossa  morte  pessoal  não  há  arrego.  Estaremos  absolutamente 

sozinhos. - Eu diante de mim mesmo.

−Eu não creio que tudo vá acabar.

Eu creio que Deus se vê em mim.
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