
Então, vamos encarar a primeira área, a saber, a da morte.  
A morte como evento é algo que sempre representamos para nós mesmos, mas do qual sempre 

tentamos escapar. Mas as palavras de Sêneca segundo as quais "todos os dias morremos, todos os dias 

se consome uma parte de nossa vida", podem ajudar a considerar a dimensão transformadora inerente 

à morte, que deve ser compreendida em sua proposição como lugar de mistério, de desconhecido quem 

perturba e cuja viagem extracorpórea  

A que muitos se referem tanto na filosofia socrática, por exemplo, em relação à viagem da alma ou 

psique, quanto na literatura, tanto de acordo com as diferentes confissões religiosas quanto por aqueles 

que eles tiveram experiências, então contadas, de experiências-limite de saída do corpo e posterior 

reentrada - podemos sim ter imaginação, mas sempre até um ponto de reflexão que depois pára para se 

aprofundar e se entrincheirar como uma meditação sobre o desconhecido.  

A pandemia, portanto, colocou o problema da morte para todo o coletivo mundial, mas eu diria 

sobretudo para o mundo ocidental, que invadiu a cena de nossa tranquilidade tecnológica com 

barulho.  

É verdade que todo o avanço tecnológico e o progresso científico acumulados até agora oferecem a 

ilusão de derrotar a morte, mas é precisamente essa ilusão da qual despertamos, por Covid, com a 

consciência de morrer, ou seja, do fato de que o homem é mortal. 

 Esta dimensão é profundamente humana e, portanto, não 

devemos adotar uma forma de evitá-la, mas devemos aceitar a 

pergunta que o homem encontra constantemente em seu 

caminho: quem sou eu, de onde venho e para onde vou.  

Evitar essa questão implica deixar de lado o sentido 

que a vida tem, no qual surge a busca de sentido e do 

qual faz parte o discurso da morte. 
Mas a vida quer continuar e em todo caso se impõe, porque o deus que a fundamenta não pode ser 

detido: Eros. Não são apenas sugestões fáceis extraídas do mundo clássico, mas dimensões reais em que 

opera o Amor, entendido como espaço de encontro e criação livre. A própria palavra de reabertura nos 

chama para uma nova passagem presente no prefixo "ri".  

O que "reabre"? Devemos considerar como o ser se manifesta com abertura, segundo o filósofo 

Heidegger. A manifestação do ser se dá como um desvelamento em relação ao recuo anterior para o 

receptáculo ou espaço de acolhimento oculto, que também poderíamos dizer que é a morte.  

No fenômeno, o ser aparece - de "fainomai" que em grego antigo significa "eu manifesto" - e após o 

aparecimento e seu máximo esplendor, ele, que é o ser, se esconde em seu receptáculo, daí o 

aparecimento e seu desaparecimento em uma dinâmica de se tornar. Por exemplo, em uma flor 

desabrochando podemos ver a ação do ser que ali vive, em seu murchar o de seu desaparecimento, 

ocultação.  

Portanto, estamos agora caminhando para uma reabertura, mas o que significa reabertura?  



Talvez uma delicada etapa de germinação que requer cuidados e atendimento lento, mas progressivo. 

Atender aqui deve ser entendido como parar naquilo que lhe interessa e com o qual podemos 

desenvolver uma relação de confiança que aumenta com o tempo. Portanto, não devemos nos apressar 

em seguir o entusiasmo de quem solta as rédeas do corcel lançando-se a galope, porque essa maneira 

de se tratar não é muito protetora de si mesmo!  

No entanto, todos passamos por uma experiência de privação e isolamento dado pelo distanciamento 

dentro de casa e longe de amigos ou relações parentais, evitando o contato corporal que nutre 

psiquicamente, bem como somaticamente porque é responsável pela liberação de endorfinas. 

 Por isso estamos mais frágeis e famintos 
E assim como nos orientamos no caso de desnutrição, da mesma forma não recuperamos todas as 

necessidades perdidas com um banquete, pelo contrário o movimento de reintegração ao ritmo de vida 

e a sociabilidade deve seguir uma justaposição, ou seja, uma abordagem, para possibilitar o 

renascimento.  

• Jogar-se no meio do tiro a toda velocidade pode levar a distúrbios de humor, o que pode nos 

levar a nos expor a situações que não somos capazes de colocar sob o controle da consciência 

alerta.  

• Por exemplo, é bom notar a velocidade com que avançamos de carro, certa impaciência nos 

semáforos enquanto esperamos o sinal verde deve nos levar a mudar uma tendência interior de 

acelerar, não querer esperar porque o tempo nos escapa como a areia nossos dedos. 

 Essas percepções de si mesmo podem servir como 

automonitoramento para atenuar e restabelecer uma boa 

tendência interna que respeite a disposição de se ouvir. 

Ouvir a si mesmo neste momento de recuperação torna-se 

o principal ingrediente para desfrutar de todos os aspectos 

da vida, desde a alimentação nutritiva até os 

relacionamentos nutridos. 

 Pode acontecer, ao ouvir a si mesmo, perceber ou entrar 

em contato com medos do futuro desconhecido ou com 

um sentimento de melancolia relacionado a experiências que ressurgem com um sentimento associado 

de perda irrecuperável.  

Devemos considerar que essas oscilações fazem parte do processo de elaboração, por isso é importante 

dar-se algum tempo, um tempo que não tem prazo de validade, mas para deixar suas dimensões 

fantásticas e reflexivas se estabelecerem. 


