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Superstição

A superstição consiste em associar eventos que não têm entre si qualquer relação de causalidade 

(causa e efeito).

Alguém passa em baixo de uma escada e, a seguir tropeça e caI, machucando-se. Então, passar 

sob escada dá azar. - Devemos evitar fazê-lo por questão de segurança. Se há uma escada apostada em 

uma  parede,  provavelmente  haverá  alguém  trabalhando  e  algum  objeto  poderá  despencar 

acidentalmente sobre o transeunte.

O homem primitivo era animista. Cria que todas as coisas no universo eram dotadas de vida e 

vontade própria. Daí o pensamento mágico, que tenta controlar através de ritos os fenômenos naturais 

(seca, enchente, raios etc.).

O poder da oração e da meditação harmoniza - basicamente - o indivíduo com planos  superiores 

de consciência (existência), o que lhe trará um sentimento de paz e tranquilidade, melhorando o seu 

tonus pessoal e acarretando saúde e bem estar.

Através da observação da natureza e da reflexão, desenvolveu-se na antiga Grécia a filosofia, 

pautada  pela  racionalidade.  Veio  a  filosofia,  com  o  passar  do  tempo,  a  dar  origem  às  ciências 

particulares, como hoje as exercemos.

Hoje a filosofia aprenta um caráter de síntese  e, ao mesmo tempo, através da metodogia, serve 

de  paradigma  para  qualquer  prática  de  ciência  e  cultura.  -  Através  da  dialética,  estamos  sempre 

avaliando nossas conquistas no campo do saber e preparando-nos para êxitos maiores.

A maioria  das  pessoas  abriga  em  seu  repertório  muitos  preconceitos  e  superstições  (ideias 

falsas), que em nada resistem a uma análise lógica.

- Que tal nos abrirmos à reflexão e avaliar os nossos conceitos?
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