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Cosmovisão
É a pessoa humana uma integralidade, apropriadamente designada organismo pela
psicologia.
Tradicionalmente, para a filosofia, somos constituídos de corpo (em grego, soma), alma e
espírito.
O corpo é formado por elementos materiais, físicos. É o veículo de manifestação e
expressão no plano em que vivemos, o mundo dos fenômenos. - Fenômeno é aquilo que se apresenta,
que se dá a conhecer. - O mundo fenomênico está em constante mudança, e todos os fatos e eventos
são relativos ou relacionais. - Embora formado por matéria, o corpo está impregnado de vida, ou seja,
de alma. - Contudo, enquanto humanos, não temos acesso ou experiência ao/do “ser em si”, a realidade
absoluta, podendo apenas cogitá-la.
Todo ser vivo é alma em expressão – inclusive os vegetais. É a alma o domínio dos
sentimentos e das emoções.
Já o espírito, que no hinduísmo é chamado de atmam, é o elemento divino que trazemos
em nós, o nosso ser real, o único imperecível; por nós ocidentais precipuamente associado à
racionalidade.
Ao que consta, a civilização mais antiga é a chinesa. Tem ela duas vertentes, a saber, o
taoismo e o confucionismo . - Além de sistemas religiosos, ambos são igualmente filosóficos.
O taoismo busca o equilíbrio com a natureza. – o positivo e o negativo, o masculino e o
feminino. - Já o confucionismo preza muito a hierarquia. Os mais velhos, as autoridades. A etiqueta – o
ritual.
Ambos têm em comum o culto aos antepassados.
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Continuaremos em sequência.
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