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Prefácio

O livro que o amável leitor sostém em mãos não é um livro
comum. É um livro algo informativo e demasiado reflexivo.
Trabalho excelente a despertar o senso crítico e o intelecto
filosófico de toda pessoa de boa vontade e coração valente.
Conteúdo refinado e raro, digno dos cérebros e espíritos mais
arrojados. Trata-se de proposta de mudança. Mudança de
pensamento, de sentimento e de comportamento, de atitude
perante o Cosmos, Deus e o semelhante. Se o que o leitor procura
é modéstia então errou o caminho. Nossas pretensões não são das
menores. O nosso mundo é de grandes desafios e, portanto, as
soluções teóricas em hipótese alguma podem ser apequenadas.
Aqui está contido o inexaurível tesouro da democracia, da ética,
da racionalidade, do ecletismo de pensamento, sem descurar de
uma visão coerente e sistemática. O destinatário desta mensagem
é todo ser humano na sua individualidade e é a humanidade
enquanto ente moral único. A raiz do homem é o próprio homem,
e esta obra é essencialmente radicular, verdadeira rizologia. Mas
o que não se pode perder de vista é que o ser humano é
onticamente espiritual. Falar sobre o ser humano é falar sobre as
realidades espirituais. Mas o espírito não é apenas aquele pneuma
que subsiste e perdura após o colapso do soma, ele é a fonte
emissora das frequências mentais que faz religião, filosofia, ente,
ciência, política e toda sorte de conhecimento. Em breves
palavras, a seguir, eis O HOMEM!

Cléverson Israel Minikovsky
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