As leis que regem o ato criativo e empreendedor
Começo por analisar, numa perspetiva polissémica, os fatores que
determinam os efeitos produzidos pela causas, nas três vertentes:
Cosmologia – moral – técnica

A cosmologia, como factor determinante para a propagação das
espécies, tem origem umbilical, como raiz do universo humano, pelas
leis do ambiente que provocam a aproximação das espécies entre si,
conducente à continuidade dessas espécies.
Daí a expressão, “pensar com o seu umbigo” , como se a sua afirmação
social no meio, dependesse de um ego, que, uma vezes maior outras
menor, permite ao indivíduo indentificar-se pela diferença.
A voz da razão própria, identifica-se pela ligação umbilical, com o
universo, e, consequentemente, com o seu semelhante, como
1

membro de uma sociedade, onde o indivíduo atua, e se identifica,
como a nação, a cidade, a rua, a amizade ou ódio ou o amor.
Esta cosmologia, sendo polissémica, usufrui do estatuto da
versatilidade necessária á variedade de interpretações

dos

chamados “factos” permitindo leituras, muitas vezes controversas, do
mesmo tema.
Digo para mim mesmo, que “esta necessidade obsessiva de viver em
sociedade, é a nossa maldição”. Ela vive exclusivamente das
interpretações que são criadas pela nossa cosmologia.
Esta cosmologia leva-nos à moral, que rege os usos e costumes da
relação entre espécies,

exacerbadamente exaustiva, nos humanos,

até ao paradoxo da sua própria destruição, em sociedades onde o
poder é mais importante, que o saber, e a afirmação passa mais pela
força, que pela razão.
Também aqui, a divergência cosmológica permite diferenciar, entre
os que umbilicalmente são propensos à dominação , e os que, não
tendo esse gene de nascença universal,

sofrem o despojamento

pelos outros.
A moral, para lá de qualquer religião, e motor da relação humana, é
o veículo transmissor da reação, provocada como resposta, à invasão
do espaço, que cada ser, humano ou animal,

carece, como defesa

da sua integridade física e cosmológicos inerentes ao ato criativo.
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Por último, nesta perspectiva polissémica,
pode denominar pela técnica,

ou seja,

resta analisar, o que se
o meio que nos conduz,

enquanto criadores, ao produto,
como veículo de comunicação, e afirmação, desse criador, também
chamado empreendedor ou criador.
Certamente que ninguém duvida, que esse produto é condicionado,
pelo meio onde se move o autor,

pelo saber, que foi adquirindo

através da sua vida, pelos instrumentos a que tem acesso,

e,

sobretudo, pela sua capacidade (eu diria quase umbilical) dedutiva,
face à sua necessidade de comunicação e afirmação.
Eu diria que a irracionalidade inerente á concretização das
necessidades de sobrevivência, serve de motor ao processo criativo
para lá das condições sociais e morais e obriga á aquisição de meios
necessários ao ato.
Somos nós irracionais ?
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