Então eu me propus a responder-lhes, através da alteridade e da empatia,
posto que um dia também pensei assim...
Apenas quero ter a oportunidade de falar a seres humanos e que seres
humanos leiam o que escreverei ...
e eu creio firmemente que no presente momento eles têm as suas razões
para pensar daquela forma, (um dia também eu pensei,) posto que isto é
humano, posto que a vida e a mente é movimento, portanto, ao acordar do
sonho sem respostas, me pus a pensar...
Qual o significado daquele sonho, sem nada me ser explicitado?
Que tipo de ensino seria esse?
Onde a gente vai em algum lugar aprender, e nada aprende...
Onde a gente procura, busca, e torna ir e torna a buscar, e ninguém
reponde a gente...
Me ocorreu uma resposta diferente para aquela que eu havia dado quando
me perguntaram que era eu?
Posso responder sou um ser humano, diferente das três serpentes, minha
nutrição vem da fome que sinto...
Paradoxalmente entendi sem que ninguém me explicasse que minha
nutrição vinha da fome que eu próprio sentia...
Porque eu sou humano diferente de serpente...
Entendi que por ser humano eu penso, e pensando me nutro...
Eu posso fazer muitas coisas, andar, viajar, trabalhar, mas da fome de que
estou falando só me nutro do meu pensamento...
Mas um sábio disse, “cogito ergo sum” (penso, logo existo!).

É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar, do que
não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir.
O próprio saber que possuem deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus juízos,
quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do desconhecido.
Então basta pensar que eu existo e pronto!
Pronto? Pronto o que?

Durante o tempo que passei observando entendi, porque aquele que olhava só o lado
pintado de branco, dizia que a casa era branca... e que aquele que só olhava o lado
pintado de vermelho, dizia que a casa era vermelha...
E ambos estavam certos, embora ambos estivessem errados...
Se pela observação eu compreendi que só acertaria momentaneamente que a cor da casa
era branca e vermelha,...
Pela observação também compreendi que o seu proprietário poderia enjoar de ter uma
casa de duas cores, pois ficava difícil a manutenção, então decidiu pintar a casa só de
branco...
Epa... Um Momento!
Pela observação aprendi que pode haver mais alguém alem de mim no concerto da
vida...
Pela observação aprendi que se eu fosse aquela única serpente, de repente eu viraria
fumaça...
Pela observação aprendi que se eu fosse como as duas serpentes, seria um eterno
dependente do excremento de uma outra serpente...
Pela observação compreendi que se ficasse quieto em cima do muro, nada mudava...
Eu morreria de inanição...
Pela observação eu compreendi que quando minha fome se tornava suficientemente
forte eu tinha um forte desejo de comer... Então observando e desejando eu conseguia
me nutrir...
Pela minha observação eu compreendi que não bastava observar, eu precisava também
desejar, então eu teria que desejar outras coisas para que outras coisas acontecessem...
Então pela observação, e pela compreensão de que desejando consigo me nutrir, sem
precisar ficar quase morto de fome, chamei esse desejo de EGO...
Então não basta eu pensar para existir...
Posto que só pensando nada muda...
Preciso alem de pensar, observar a forma e o jeito dos movimentos da vida para desejar
e de conformidade com os meus desejos os movimentos da minha vida acontecem...
Quando mantenho um EGO educado na conformidade com os meu desejos, minhas
observações dirigem corretamente a minha vontade e os movimentos da minha vida
começam a tomar as formas dos meus desejos..
Então se não sou serpente, se sou humano capaz de desejar e acontecer o que posso
observar quando olho pro meu próprio umbigo e tomo emprestado um olhar de RX do
superman, (figura dos instantes, ou flash do que outros sábios chamaram de êxtase).

Verifico que possuo um intestino por detrás do umbigo, os movimentos peristálticos
perfeitos, os rins recebendo filtrando e separando água rica em amoníaco para a bexiga,
e devolvendo sangue perfeitamente filtrado para a circulação.
Pela observação pedi a uma amiga enfermeira para me mostrar o funcionamento de um
centro de hemodiálise, aqui mesmo pertinho de casa...
Pela observação vi que o ser humano pode fabricar um rim, embora enorme e que
precisa de muitas pessoas para fazê-lo funcionar a contento senão um ser humano
morre.
Pela observação vi que aqueles rins do tamanho do meu punho fechado, e no formato
mais ou menos de um feijão, fazia tudo que um centro de hemodiálise faz, sem nenhum
comando, sem aquela intensa preparação de agua de de sais controles daqui... controles
dali...desejei posto que pelo desejo alcanço o que quero, desejei saber os porquês...
Então pela observação, vi que poderia educar os meus desejos, e com eles educados no
contato com a vida, eu teria respostas, posto que não precisava ficar dependente de um
proprietário de uma casa vermelha e branca, a pintasse só de branco para que eu
acertasse, ou errasse,...
Pela observação notei que com meu EGO educado eu poderia ter desejos adequados aos
meus interesses, sem depender da participação de mais ninguém...
Pela observação notei que com meu EGO deseducado, eu poderia ter desejos
inadequados aos meus interesses...
Pela observação procurei o proprietário da casa e me assentei e conversei com ele e vi
que ele também era humano, que também pensava, que também existia, mas que existia
não era só porque pensava.
Pela observação vi que aquele proprietário da casa também observava, e que também
tinha desejos que eram frutos dos seus desejos do seu EGO, que eram diferentes dos
meus mas no entanto funcionavam como os meus exatamente...
Pela observação notei que aquele proprietário da casa vermelha e branca que depois
ficou somente branca, poderia ser dono e proprietário da sua vontade, posto que também
sabia educar seu EGO, e em sabendo educar seu EGO pode desejar de acordo com seus
próprios desejos...
Então pela observação notei que sou humano e posso falar de humano para humano, e
em falando de humano para humano, observo que perfeitamente posso coexistir com
outro humano que pensa e sente e tem desejos diferentes dos meus.
Pela alteridade, coexistimos pacificamente, não importando absolutamente o desejo do
proprietário da casa pintada de vermelho e branco, que depois ele mudou para branco, e
eu tendo os meus desejos e vivendo harmoniosamente pela alteridade, o respeito às
diferenças....

