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O que o universo holográfico de David Bohm, o conceito de poeira de estrelas,
do físico canadense Christophe Reeves e o supra-humano de Nietzsche têm
em comum ?

Ah, muita coisa ! Nós fazemos esses links e muitos outros, com ao noção de
supra-humano, de Nietzsche, no centro.

Sim, supra-humano. Pois Nietzsche nunca falou em Super-homem. Falou, sim,
de um humano mais elevado, que precisa ser construído.
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O supra-humano é a construção de toda uma vida. Até porque nele está
contida a ideia de Aristóteles, de atualização. Conhecida, em Filosofia, como
“passagem de potência a ato”. Em outras palavras, a expressão de uma
potencialidade.

Pois enquanto houver vida, diz Nietzsche, há capacidade
de atualização, há vontade de potência.

Wille zur Macht é a expressão forjada por Nietzsche e que significa vontade
rumo à, na direção da potência. E não meramente vontade de potência,
conceito raso. Nós discutimos com você essa diferença.
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Nós não nascemos livres, nós podemos nos tornar livres, diz Nietzsche. 

Simone de Beauvoir

Nessa linha, Simone de Beauvoir nos ensina que nós não nascemos
mulher, nós construímos a mulher. Nos tornamos mulher.

Aristóteles, Nietzsche, Heidegger,
Simone de Beauvoir, Sartre : não
há um sem o outro, como numa
sequência de Fibonacci.

É de Nieztsche a bela noção de força primordial que mantém a roda da
vida sempre em movimento. Entenda a relação entre as 2 coisas.
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Na tragédia, como no imperativo categórico de
Kant, o que se tem é essa imposição que vem de
dentro para fora – em palavras atuais, uma ação
ética.

É isso que preconiza Nietzsche : coerência e
autarquia. Saiba por que.

E também por que esse conceito é diretamente
ligado ao Zeitgeist – espírito do tempo. E à noção
de grandes homens, muito presente na época de
Nietzsche e necessária em todas, na nossa
inclusive.
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Exploramos com você por que essa ideia de bela individualidade faz a
diferença. Essa individualidade além dessa massa existencial, presente em
indivíduos capazes de captar o espírito do mundo e fazer algo com ele. No
mesmo sentido da figura de herói.

Discutimos também se é possível a união das duas tendências filosóficas da
época de Nietzsche, considerando que esses grandes homens dariam forma
ao Espírito do tempo, à Ideia. E para isso exploramos a Teoria da ideias ,de
Platão.
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Nietzsche dirá que sim. Veremos como ele vai
refletir sobre essa questão da grande
individualidade e estabelecer uma fórmula – a
do supra-humano.
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Uma das ideias centrais de Nietzsche é a afirmação da vida que quer a vida.

O que está associado a seu famoso conceito de amor-fati, que tem a ver com a
noção de imanência e com o pensamento epicurista.

E também com a aritmética do prazer e a moderação das paixões, a ataraxia.

Que, por sua vez, nos remete a Spinoza e o que ele chama de necessidade.
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Linkamos tudo isso com o que diz o etólogo Boris Cyrulnik, que nos fala de um
trajeto psíquico que determina nossas decisões e nossas escolhas.

E nós pomos isso em relação com a filosofia de Schopenhauer e seu conceito
de vontade e representação.
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O que nos leva de volta ao início, a
Nietzsche e a noção de conquista da liberdade
e construção do supra-humano.

Nós mostramos o caminho dessa reflexão.
É simples, belo e útil na vida cotidiana, no
mínimo a cada vez que uma decisão tiver que
ser tomada !

Onde você 
encontrou ? 
Faz tempo 
que eu 
procuro !

Fui eu mesmo 
que fiz.
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