
Universo – Simulação feita de... “Realidade”?

E se o Universo inteiro – o pouco que conhecemos e o muito que ignoramos – fosse de facto uma

simulação?

E se tudo isto – as galáxias, as estrelas os planetas, a vida nas suas múltiplas formas, cada uma das

nossas ações e até mesmo cada um dos nossos pensamentos – não passasse de instâncias, níveis

sucessivos  de  um jogo,  de  um divertimento  “produzido”  ou  “criado” por  um ser  de  tal  modo

superior a nós, que se nos tornasse impossível (ou pelo menos muitíssimo desafiante) compreender

o porquê, e o para quê de tudo isto?...

Se assim fosse, o que nos restaria pensar?

- Que cada um de nós está afinal a viver uma vida virtual, ilusória, falsa, como propôs o Matrix?

O conceito é interessante e, recentemente, tem andado muito nas bocas do mundo, sobretudo por ter

sido muito popularizado por pessoas famosas e excêntricas, como Elon Musk...

Mas, para ser sincero soa-me um pouco a falso... Ou, pelo menos, cheira-me a mofo...

– Sim, a mofo! – Porque me parece que esse fluxo de ideias pouco mais será que um retorno do

vento dualista que há muitos séculos sopra forte, de ocidente para oriente, teimando numa separação

excessiva entre Alma e Corpo, Matéria e Espírito...

E se afirmo que esse vento corre de ocidente para oriente é porque sei da existência de um outro

alento – mais subtil, porque talvez voe numa altitude diferente – que, tal como os ventos alíseos,

sempre soprou  de leste para oeste,  perpassando todo o mundo, todas as culturas, e que todavia

tende a ser ignorado, ou pelo menos esquecido, por muitos de nós, ditos Ocidentais.

E o que é que nos segreda ao ouvido, desde os primórdios do tempo, esse alento?

– Que tudo é um só!

Tudo, desde a pequena pedra do chão ao mais sublime dos pensamentos, tudo está unido! Tudo está

impregnado de uma essência única!...

Mas se o segredo do vento é verdadeiro, quantas questões, quantos enigmas se põem:

– Poderá o pensamento, as memórias e as ideias, o universo consciente, em resumo, existir sem os

neurónios que lhe dão suporte?... 

– Não são esses neurónios compostos precisamente pela mesma matéria que dá substância às pedras

do chão e às estrelas que brilham no céu?...
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– Será por acaso que a rede faiscante dos neurónios de um cérebro se assemelha tanto ao mapa

cósmico dos enxames de galáxias?...

– Será cada uma dessas galáxias o equivalente cósmico de um neurónio, contendo, ela também, uma

parte arborescente e rendilhada – como a dendrite – e uma outra em forma de túnel de espaço-

tempo que – tal como o axónio – lhe serve de suporte de comunicação – quiçá instantânea – com

outras galáxias?…

– Será que pensamentos como este de alguns de nós – personagens de um incomensurável tabuleiro

de  xadrez a  três  dimensões  de  espaço,  mais  uma  de  tempo  (senão  de  muitas  outras  mais,

dificilmente imagináveis pelo pequeno cérebro que mora entre as nossas orelhas de primata) – que

começam a aperceber-se que são parte implicada de um sublime divertimento,  fazem parte das

regras do jogo? Ou estaremos simplesmente, a fazer batota?…

– E será este apenas um dentre muitos outros tabuleiros de jogo com diferentes regras?

– E, se assim é, poderá todo esse  material etéreo a que chamamos pensamento, ideias, arte, todo

esse  software, constituir-se  como parte  integrante  e  indissociável  do  mesmo suporte  físico,  do

mesmo hardware feito de matéria-energia-espaço-tempo que compõe a própria simulação?

– Será que todo esse material etéreo é armazenado fisicamente no hardware da própria simulação,

de forma idêntica ao que fazemos com casa uma das nossas memórias?

– Será cada um dos nossos corpos um componente, uma ínfima pecinha do imenso hardware que

suporta,  ao  longo  de  toda  uma vida,  o  software  de  um dos  triliões  de  personagens-peões  que

interagem em rede, direta e indiretamente e de múltiplas formas com outros personagens ?...

– E, finalmente, será que o tabuleiro do jogo é o próprio gigantesco cérebro do jogador?… 

Haverá pistas que nos despertem para isso?

Há perguntas que abrem portas...



– Não descobriram já os estudiosos do infinitamente pequeno e do incomensuravelmente grande,

que  tudo isto que tocamos, observamos, medimos, nada mais  é, afinal, que  um grande novelo de

nada, tão diáfano quanto poderoso?

–  Não  descobriram  já  os  estudiosos  da  biologia  que  todos  os  seres  vivos  deste  planeta  são

constituídos e aliás repetidamente (re)construídos desde o momento da gestação até à morte, por um

mesmo código de 4 "letras", um mesmo ADN?

– Não descobriram já os estudiosos da matemática, que todo o Universo (desde as galáxias, às

espirais do girassol) está construído com base em padrões geométricos e numéricos bem definidos?

– Não nos continuamos a maravilhar, século após século, com a descoberta de padrões, de leis, de

regras de um jogo que observamos, que vivenciamos, que descobrimos, mas que não inventámos?...

Pela  minha parte  intimamente  confesso que,  embora  gostasse  muito  de  acreditar  ser  um livre-

pensador, há muito que deixei de ter tal pretensão, por muitas e variadas razões... 

Quantas vezes me apercebo quanto sou movido, em boa parte do tempo (senão mesmo na sua maior

parte), pelas poderosas forças do instinto, da intuição, do inconsciente?...

Quantas vezes me senti, ou adivinhei, ser mero joguete de carne e osso em que a ilusão do livre-

arbítrio foi implantada para que a manipulação resultasse mais realista e eficaz?...

Pode ser que algumas destas perguntas tenham resposta afirmativa, e outras – quem sabe?-- talvez

nunca tenham resposta… 

Mas mesmo que assim seja, é interessante notar que as perguntas fundamentais, as tais que são as

mesmas de sempre, continuam:

– Se há um jogo, deve haver um Autor... Quem é, ou quem foi?

– E será esse Autor o próprio jogador? Ou seja, o autor intervém no jogo ou limita-se a ser um

observador passivo do jogo?

– E para que serve a simulação? Será uma série experiência científica, ou um simples divertimento?

Por mim pressinto que, se Deus não joga aos dados, pelo menos diverte-se e aprecia!

José Patrão, 
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