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A Qualidade não é uma substância.
Tampouco um método. Transcende
tanto um como a outra.
A substância não muda. O método
não permanece. A substância diz
respeito à forma do átomo. O método,
à sua função. Um sistema complexo
pode ser descrito de forma adequada
primeiro
em
termos
de
suas
substâncias: seus subsistemas e peças
que o compõem.
Quando tudo se divide em substância e método, assim
como em sujeito e objeto, já não há mais lugar para a
Qualidade.

O conhecimento atual está para as lendas
assim como uma árvore está para o pequeno
broto que ela já foi
O termo logos, raiz da palavra “lógica”, refere-se
ao somatório de nossa compreensão racional
do mundo. O mythos é o somatório dos mitos
primitivos históricos e pré-históricos, anteriores
ao logos. O mythos inclui não só os mitos
gregos, mas também os do Velho Testamento, dos
Hinos Védicos e as lendas primitivas de todas as
culturas
que
contribuíram
para
nossa
compreensão atual do mundo.
O argumento da preponderância do mythos sobre
o logos afirma que a nossa racionalidade é
moldada por tais lendas.

Diferença cultural
Nas culturas em cujos antecedentes se inclui a Grécia antiga,
encontra-se uma forte diferenciação entre sujeito e objeto,
porque a gramática do antigo mythos grego pressupunha uma
separação nítida natural entre sujeito e predicado.
Na cultura chinesa, por exemplo, onde as relações entre sujeito e
predicado não são rigidamente definidas pela gramática,
encontra-se a ausência correspondente de uma filosofia
rigorosamente dualista.
Na cultura judaico-cristã, na qual o “Verbo” do Antigo Testamento
possuía um caráter sagrado, os homens estão prontos a se
sacrificarem, viverem e morrerem pelas palavras.

Qualidade Individual
O mundo pode melhorar, mas para isso as pessoas devem tomar
decisões individuais de Qualidade. Não adianta mais grandes
programas de planejamento social que abranjam uma grande
quantidade de pessoas, mas que deixem de lado a Qualidade
individual.
No passado, havia toda aquela Qualidade individual, que foi explorada
como um recurso natural, sem conhecimento, até que ela
praticamente se esgotou.
Já não resta mais quase nenhum brio nas pessoas.

As pessoas podem ser
platônicas ou aristotélicas
As pessoas que não suportam as infindáveis
especificações de detalhes de Aristóteles
naturalmente adoram as generalizações sublimes
de Platão.
Quem não agüenta o eterno idealismo esotérico de
Platão acolhe com prazer os fatos concretos de
Aristóteles.
Platão é aquele que busca o Buda, que surge de
tempos em tempos, através das gerações, aquele que
prossegue escalando as alturas rumo ao “Um”.
Aristóteles é o eterno mecânico de motocicletas,
que prefere o “múltiplo”.

Compreensão científica da
realidade

Aristóteles achava que o cavalo mortal da Aparência, que
comia capim e dava à luz potros, merecia muito mais atenção do
que a que Platão lhe concedia.
Segundo Aristóteles, o cavalo não era simples Aparência. As
Aparências se ligam a algo que seja imutável. Esse “algo” a que
as Aparências se ligam é a chamada “substância”.
E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que nasceu
nossa moderna compreensão científica da realidade.

“O homem é a medida de todas
as coisas.”

O homem não é a origem de todas as coisas, conforme dizem os
idealistas objetivos e os materialistas.
A Qualidade que cria o mundo manifesta-se como uma relação entre
o homem e sua experiência. Ele participa na criação de todas as
coisas.

“A Qualidade é o estímulo contínuo que nos faz criar o mundo
em que vivemos, na sua integridade, nos mínimos detalhes.”

“Dever para consigo mesmo”
Seria o dharma dos hindus idêntico à “virtude” dos gregos antigos?
O que impulsiona o herói grego a praticar atos de
heroísmo não é o senso de dever que conhecemos ─ o
dever em relação aos outros; ao contrário, é um dever
com relação a si mesmo. Ele luta para conseguir aquilo
que designaríamos ‘virtude’, mas que os gregos chamam
aretê, ou seja, superioridade. Aretê permeia toda a vida
grega.

A aretê implica no respeito pela integridade e unicidade da vida, e,
conseqüentemente, no desprezo pela especialização. Implica no
desprezo pela eficiência ─ ou antes, numa idéia muito mais elevada de
eficiência, que existe não só em um aspecto da vida, mas na vida em si
mesma.

“Aretê do “Bem” de Platão”
Segundo Fedro, Platão transformou o aretê em uma
idéia permanente, fixa, convertido numa verdade
imortal rígida e imóvel. Criou o aretê do “Bem”, a
forma mais sublime, a idéia mais sublime de todas,
subordinada à própria verdade.
Por isso, a Qualidade que Fedro descobrira na sala de
aula parecia tão semelhante ao “Bem” de Platão.
Já para Aristóteles o “Bem” é um ramo
relativamente
secundário
do
conhecimento,
denominado ética; ele visa principalmente a razão, a
lógica, o conhecimento. O aretê morre, e são
estabelecidos os príncípios da ciência, da lógica que
conhecemos hoje.

“Dialética”
Para Aristóteles a dialética vem antes de qualquer
outra coisa, provêm as formas.
A dialética é parente da lógica, veio da retórica. A
retórica, por sua vez, é filha dos mitos e da poesia
da Grécia antiga. Tal é a explicação histórica e
também lógica. A poesia e os mitos são a resposta
de um povo pré-histórico ao universo que o cerca,
feita com base na Qualidade.
É a Qualidade, e não a dialética, que gera tudo o
que conhecemos, segundo Fedro.

“A organização racional rejeita a
qualidade”
O objetivo original de Fedro era
manter a Qualidade indefinível,
mas ao bater-se contra os
dialéticos,
ele
havia
feito
declarações, e cada uma dessas
declarações era um tijolo no muro
que ele estava construindo em
torno da Qualidade. Qualquer
tentativa
de
desenvolver
um
raciocínio sistemático em torno de
uma Qualidade indefinida está
fadada ao fracasso.

A própria organização racional rejeita a Qualidade.

“Um outro Fedro”
Ele observa que seu filho Chris é um
outro Fedro, que pensa como ele
pensava e age da mesma maneira,
procurando sarna para se coçar,
impulsionado por forças de que mal
tem consciência e que não
compreende.
As
perguntas...As
mesmas
perguntas...Ele
vive
querendo saber tudo.
E quando não encontra a resposta,
simplesmente sai de moto por aí,até
achar uma solução, que leva a outra
pergunta, e aí, ele anda à cata de
uma nova resposta...

