O E e o S encontram a Filosofia

E de Existência
Porque existimos? Essa é a questão fundamental que nós,
seres conscientes, colocamos a nós próprios. Os animais não
têm necessidade de saber o porquê e o para quê de viverem
- São apenas no presente. Mas os seres humanos necessitam
descobrir o sentido para a sua existência e alguns de nós,
não o conseguindo, suicidam-se. Somos seres que
caminhamos para a morte e saber isso lança uma sombra de
angústia e de mistério sobre os nossos dias. A existência é um
labirinto e precisamos de acreditar que há uma saída. As
religiões, as artes e as ideologias políticas ofereceram-nos, ao
longo da história, muitas chaves para decifrar o enigma, sem
apresentarem, nas suas explicações, a consistência e o rigor
lógico das respostas criadas pelos filósofos. Se é certo que a
decifração do valor e finalidade da vida apenas pode ser
encontrada por cada um de nós, no fundo da sua solidão,
ler os filósofos (neste tempo da rapidez, inimiga da leitura!)
é conversar com homens sábios que nos auxiliam a
compreender a ordem imutável do universo e a descobrir
infindáveis motivos de interesse nesta existência breve e
única.

S de Sabedoria
Os filósofos procuram compreender o mundo –é a busca do
conhecimento. Além disso, os filósofos procuram descobrir
como podemos viver uma vida boa, que valha a pena –é a
busca da sabedoria.
Na vida privada, a sabedoria é o esforço de
compreendermos o que é realmente importante para nós e
como o podemos alcançar. Seguir a estrada que nós próprios
traçámos.
Na vida pública, a sabedoria permite-nos viver melhor em
sociedade. Não devemos pensar apenas nos nossos interesses
e necessidades, a felicidade de cada um de nós depende em
larga medida da felicidade dos outros. É dever nosso
promover, tanto quanto pudermos, a felicidade global.
Outro facto torna fundamental a busca da sabedoria. O
conhecimento e a tecnologia evoluíram tanto que podem
facilmente ser usados para o mal. É necessário descobrirmos
formas de pôr o conhecimento ao serviço da liberdade,
bem estar e respeito pelo planeta.
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