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Mãos

Mãos que afagam. Mãos que esganam.

Mãos que conferem a instrumentistas a extensão de sua alma.

Na arte da farmácia temos a manipulação. Na indústria a manufatura.

Houve um grande antropólogo, e também filósofo, que dizia que o que nos distingue dos 
outros animais é o uso que fazemos de nossas mãos  (desculpem-me não me lembrar do nome do 
ilustre).

Talvez o melhor uso e o mais nobre que eu faça de minhas mãos seja na culinária.

Há  um  hino  evangélico,  bastante  apreciado  e  impactante,  que  canta  “as  mãos 
ensanguentadas de Jesus”.

Os nossos irmãozinhos mais próximos, os outros primatas, se destacam pelo emprego de 
suas mãos.

Numa linguagem  antropomórfica, diz a bíblia que Deus  tomou uma porção de barro e 
com ela moldou o homem.

A mesma alma que me impregna e provoca em mim a consciência é a que anima, vivifica,  
todos os seres vivos do planeta, expressam em vários níveis a consciência  do Cósmico.

Se podemos dizer que o mal não tem existência real, sendo apenas a ausência do bem, - 
tudo em consequência de Maya,  ou seja,  da ilusão (para o budismo  o mundo material  é  apenas 
ilusório), com Platão poderíamos afirmar que a única realidade é o mundo das ideias: 

Na linguagem coloquial e trivial, fazemos a alternância entre dor e prazer, entre belo e feio, 
entre saboroso e repugnante...

Toda dualidade é apenas aparente. Ou seja, fenomênica , - não constitui o “nous”, ou seja, 
o ser em si. 

Percebemos o mundo da forma que o concebemos.

Quem quiser  desenvolver  o  assunto,  leia  por  favor  “De ente  et  essentia”,  um filósofo 
jesuíta espanhol, da fase final da escolástica.

− Não sei se existe tradução e publicação brasileira, (eu li em latim).

                   (Me “adescurpem” não me lembrar também do nome deste ilustre).
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