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(Continuação do post 16) 
 
Correção: No final do post anterior onde está escrito "ele não está certo", queira ler "ele 
não está certo de nada". Penitências. 
 
(...) 
 
Assim, ao analisarmos a transcrição feita (Nós, uns poucos privilegiados que ganharam 
na loteria do nascimento, etc.), podemos concluir que Dawkins não considera o preceito 
niilista de que à morte segue-se o nada. Tal preceito é puro e irrealista materialismo que 
não indaga, sequer, do destino da energia desprendida quando da morte do cérebro, caso 
em que, sob estrita visão científica, há de considerar-se que o nada, o vazio, não existe, 
patente a extração de existir na energia vida potencial, ou, de algum modo, realizada. 
 
À morte cerebral pode sobrevir a vida orgânica, o autor de The God/Deus tem de saber 
disso; pacientes de morte cerebral podem ser mantidos nesse estado. Terá Dawkins sido 
traído pelo subconsciente quando falou do retorno inevitável àquele estado anterior, do 
qual a enorme maioria jamais nem saiu? Eventualmente ele só está desempenhando um 
papel (play-acting) — quem sabe? —, sem desconsiderar a existência de algo antes e 
depois da desintegração física, que pode não significar, implicitamente, morte, finitude 
absoluta, mas somente mudança de estado das energias materializadas do cérebro/corpo 
físico, diga, após essa manifestação, o que disser. 
 
Aquele estado anterior do qual a enorme maioria jamais nem saiu é um referencial não 
religioso, com outras raízes; a doutrina espírita tem na reencarnação um componente de 
ordem volitiva. Se progressos não se verificaram no correr das existências, mantidas as 
energias encarnadas no patamar inferior da escala, ou feitas mutantes da dimensão ética/ 
moral na busca da identidade com o próximo também centrado na transformação moral, 
voltam àquele estado anterior, levando consigo sua bagagem existencial. É o seu desejo 
de melhorá-la que as traz de volta. 
 

Aqueles que por descuido e negligência, por obstinação e    
má-vontade permanecem mais tempo nos patamares 
inferiores, disso se ressentem, pois o hábito da permanência 
no mal torna mais difícil sair dele, até que lhes chega o 
cansaço de existências penosas e dos sofrimentos que lhes são 
próprios. É quando, comparando-se aos bons espíritos, 



compreendem que o melhor está no bem, e procuram melhorar 
por sua própria vontade, nada os obrigando a isso. 
 
(Alan Kardec, O céu e o inferno, Capítulo 9:21) 
 

(continua) 
 
      

 	  
	  


