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nada

comunidade.

Enquanto

isso

ocorria,

esse

emocionar

deve ter constituído uma operacionalidade delimitadora, que
separou essa comunidade das outras. E o fez de maneira transitória ou permanente, a depender de se essas outras comunidades estavam ou não dispostas a adotar o novo emocionar e agir, e com eles o novo conversar.
Porém - como foi dito anteriormente a aprendizagem
do emocionar é transferível. Uma vez que a inimizade e a apropriação foram aprendidas como modos de emocionar num
dado domínio de experiências, elas puderam ser vividas em
outros. Por isso, uma vez que a inimizade e a apropriação se
tornaram características da forma de viver na proteção de um
rebanho, também passaram a fazer parte da defesa de outras
características e formas de vida, como idéias, verdades ou crenças. Abriram-se então as portas para o fanatismo, a avidez e a
guerra. Além do mais, as oportunidades para a inimizade e a
defesa da propriedade devem ter surgido enquanto o crescimento da população e as migrações conseqüentes forçaram
o encontro de comunidades diferentes. Muitas delas poderiam já ter desenvolvido alguns sistemas de crença próprios
que, por já serem pastoras patriarcais, também estariam prontas para defender. Crenças místicas, por exemplo.
Nós, humanos, podemos ter de maneira espontânea, num
momento ou em outro de nossas vidas, uma experiência peculiar. E a vivemos como uma percepção súbita de nossa conexão e participação num domínio mais amplo de existência,
para além do entorno imediato. Sustento que essa experiência peculiar de perceber que se pertence ou se é parte de um
âmbito de identidade maior que o da estreita vida individual
é o que em geral se conota, em diferentes culturas, quando se
fala de uma experiência mística ou espiritual.
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Também afirmo que a experiência mística - repito: a
experiência na qual uma pessoa vive a si mesma como componente integral de um domínio mais amplo de relações de
existência - pode acontecer-nos de modo espontâneo. Nesse
caso, certas condições internas e externas surgem naturalmente ao longo de nossas vidas. Podem também surgir como
conseqüência

da

realização

intencional

de

determinadas

práticas, que resultam na criação artificial de tais condições.
Em qualquer dos casos, todavia, a forma pela qual a experiência mística é vivida depende da cultura em que ela ocorre,
ou seja, depende da rede de conversações em que ela está
imersa, e na qual vive a pessoa que tem essa experiência.
Assim,

acho

que

na

cultura

matrística

agricultora

e

coletora da Europa pré-patriarcal, as experiências místicas
foram vividas como uma integração sistêmica na rede do viver, dentro da comunidade de todos os seres vivos. "A comunidade e eu, o mundo do viver e eu, somos um só. Todos os
seres vivos e não-vivos pertencemos ao mesmo reino de existências interconectadas... todos viemos da mesma mãe, e somos ela porque somos unos com ela e com os outros seres,
na dinâmica cíclica do nascimento e da morte". Esta poderia
ser a descrição de uma experiência mística da gente matrística,
expressa com nossas palavras.
Compartilhar e participar na harmonia da coexistência,
por meio da igualdade e da unidade de todos os seres vivos e
não-vivos - sem importar quais possam ser suas diferenças
individuais específicas na contínua renovação cíclica e recorrente da vida: eis o que acho que devem ter sido os elementos

relacionals

predominantes

da

experiência

mística

matrística. Creio que a experiência mística dos povos europeus

matrísticos

pré-patriarcais

teve

essas

características.

E assim ocorreu porque as pessoas agricultoras e coletoras
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raramente devem ter experimentado a vida sem o total apoio
e proteção das comunidades às quais pertenciam, ou mediante
a ruptura de sua conexão com uma natureza harmoniosa e
acolhedora.
Em outras palavras, acredito que a experiência mística
da gente matrística européia pré-patriarcal foi de conexão com
a concretude da vida diária. Também creio que esse modo
proporcionou uma abertura para ver tudo o que era visível.
Em suma, julgo que a "espiritualidade" matrística é inerentemente terrestre.
Na cultura patriarcal pastoril, as coisas devem ter sido
diferentes. Sabemos que o emocionar fundamental que define a rede de conversações patriarcais pastoris está centrado
na apropriação, defesa, inimizade, procriação, controle, autoridade e obediência. Por isso, é possível que a experiência
mística de nossos ancestrais patriarcais indo-europeus mais
antigos tenha sido muito diferente da que descrevemos para
a cultura matrística européia pré-patriarcal. O pastor talvez
tenha passado muitos dias e noites, durante o verão, afastado da companhia protetora de sua comunidade, enquanto
cuidava, seguia ou guiava seus rebanhos em busca de boas
pastagens nos vales montanhosos. Ao mesmo tempo ele os
protegia dos lobos, que se haviam transformado em seus inimigos. Lá, solitário, exposto à amplitude imensa do céu estrelado e enfrentando a grandeza imponente das montanhas,
ele deve ter presenciado, simultaneamente fascinado e aterrorizado, os muitos fenômenos elétricos luminosos e inesperados que ocorrem nessas paragens - e não só em dias de
tempestade.
Creio que nessas circunstâncias a experiência mística e
espontânea dos pastores foi vivida como pertença e conexão,
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num âmbito cósmico ameaçador e impressionante por seu
poder e força. Tal ambiente, ao mesmo tempo cheio de inimizade e amizade, simultaneamente belo e perigoso, é um domínio cósmico no qual só se pode existir na submissão e obediência. "Pertenço ao cosmos apesar de minha infinita pequenez; submeto-me ao poder dessa totalidade obedecendo às
suas exigências, tal como me submeto à autoridade do patriarca". Esta poderia ser a descrição de uma experiência mística, vivida por nosso pastor imaginário na solidão de uma
noite aberta nas montanhas.
Penso que na cultura pré-patriarcal matrística da Europa
o indivíduo que teve uma experiência mística manteve-se
conectado, por meio dela, com o confortável reino diário e
tangível do viver. Na cultura pastoril patriarcal, porém, o pastor que teve uma experiência mística, na solidão da montanha, vivenciou uma transformação que o ligou a um reino
intocável de relações de imensidão, poder, temor e obediência.
Acredito ainda que, na cultura matrística da Europa prépatriarcal, a pessoa que passou por uma experiência mística
deve ter vivido a congruência na harmonia de uma dinâmica
sempre renovada de nascimento e morte. Contudo, na cultura patriarcal pastoril, o pastor com o mesmo tipo de experiência certamente teve uma vivência de submissão e fascinação,
diante do fluxo ameaçador de um poder que deu lugar à vida
e à morte, na conservação e ruptura de uma ordem precária,
baseada na obediência ao seu arbítrio.
A experiência mística da cultura patriarcal pastoril provavelmente foi de conexão com um reino abstrato de natureza
completamente diverso daquele da vida diária. Isto é, essa
experiência mística deve ter sido de pertença a um âmbito de
existência transcendental, e assim se constituiu numa abertura
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para ver o invisível. Além disso, é provável que os relatos dos
pastores, que voltaram transformados como resultado de suas
experiências místicas espontâneas, foram ouvidos pelas comunidades tanto com admiração quanto com medo. Elas ouviram e entenderam esse discurso de autoridade e subordinação, poder e obediência, amizade e inimizade, exigência e
controle em termos inteiramente pessoais, e podem ter sido
seduzidas por sua grandeza. Com paixão suficiente após uma
experiência mística, um pastor talvez tenha se tornado um
líder espiritual.
Para resumir: na cultura matrística não-patriarcal da Europa antiga, a experiência mística foi vivida como uma pertença plena de prazer, numa rede mais ampla de existência
cíclica que englobava tudo o que estava vivo e não-vivo no
fluxo de nascimento e morte. Deve ter implicado o auto-respeito e a dignidade da confiança e aceitação mútuas. De modo
contrário, na cultura patriarcal pastoril a experiência mística
provavelmente foi vivida como pertença a um âmbito cósmico imenso, temível e sedutor, de uma autoridade arbitrária e
invisível. O que deve ter implicado a exigência de uma absoluta negação de si mesmo, pela total submissão a esse poder,
própria do fluxo unidirecional de inimizade e amizade de toda
autoridade absoluta.
Em outros termos, o misticismo matrístico convida à participação e à colaboração no auto-respeito e no respeito pelo
outro e, inevitavelmente, não é exigente, profético ou missionário. Já o misticismo patriarcal convida à autonegação da
submissão e desse modo fatalmente se torna exigente, profético e missionário.
Quero agora fazer uma pequena digressão fisiológica. O
sistema nervoso é constituído de uma rede neuronal fechada,

