Teorias da Conspiração
Tem alguns assuntos que quero escrever, e to devagar com o blog... mas ontem,
por acaso, estava viajando no youtube e achei alguns vídeos sobre o 11 de setembro... é
incrível o que se encontra no youtube... fazia tempo que li algumas coisas, a alguns anos
circulou por e-mail uma apresentação com fotos e a teoria da conspiração do 11/9... mas
fazia tempo que eu não via nada sobre isso, e ver esses vídeos me deu a idéia de
escrever sobre Teoria da Conspiração...

Vida de gado...
Bom... não vou entrar em detalhes e discutir nenhuma teoria em especial, nem
ficar citando as dezenas de exemplos mais famosos... quem matou Kennedy? Quem foi
responsável pelos atentados de 11/9 e qual objetivo? A muitos anos assisti um vídeo
interessante com a teoria do assassinato de três grandes ícones dos jovens que pediam a
paz nos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã... Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi
Hendrix... ícones do combate à cultura da guerra que movimenta fortunas em todo o
mundo... guerras que sempre castigam o povo em favor de interesses que aproveitam a
ingenuidade da população...
Enfim... em lados opostos, temos os teóricos de conspirações e seus devotos, e
outros que gostam de ridicularizar essas teorias. É claro, se uma grande conspiração
pode envolver todo um governo e a mídia para facilmente manipular a grande massa
que, distraída com seus pequenos problemas cotidianos, engole tudo que assiste nos
telejornais, fica muito fácil esfriar qualquer tentativa de trazer a verdade ao
conhecimento da população. As gerações atuais foram criadas em frente a televisão,
enquanto pais e mães trabalhavam fora. Nossa sociedade tem a televisão e a mídia
tradicional como um dos pilares da nossa cultura, da nossa ordem, e tudo que aparece
ali é engolido a seco, afinal aprendemos a confiar naquela telinha mais do que tudo...
(genericamente falando...)

Apollo 11
Seria possível enganar toda população mundial a acreditar em uma grande farsa,
transmitida ao vivo para o mundo todo? Sem edições, tudo acontecendo ali? Bem...
dizem que o homem na Lua foi uma fraude... seria essa uma idéia de lunáticos? De
todas as "provas" que vi sobre essa teoria, a que mais me chamou atenção foi uma foto
de um homem agachado na plataforma de embarque da Apollo 11... supostamente o
cineasta Stanley Kubrick, responsável pelas filmagens da farsa e pelo filme 2001, uma
Odisséia no Espaço...
Realmente, o estranho homem se parece muito com Kubrick, mas a resolução de
uma foto de 1969 não permite termos certeza... mas muito mais do que a semelhança, o
que me intriga é: o que faz um barbudo devidamente trajado como mais um daqueles
jovens malucos dos anos 60, todo largado, agachado ali no cantinho e observando a
cena enquanto astronautas com seus trajes espaciais, técnicos e cientistas da NASA em
suas roupinhas alinhadas, se preparam para o embarque e lançamento da nave que levou
o homem à Lua??? Como aquele hippie barbudo foi parar ali, agachado no cantinho
tranquilamente, ao lado do foguete que escreveu um dos capítulos mais importantes da
história do século 20? Essa imagem bizarra é, para mim, mais difícil de entender do que
a idéia de como a farsa teria sido montada...

Quem, por quê?
Mas será tão fácil assim enganar toda a população
com fatos tão grandiosos? Você assistiu o filme a Bruxa de
Blair? Se não, assista, se sim, pense a respeito... Teriam
aviões controlados por controle remoto, atingido as torres do
World Trade Center? E os familiares das vítimas? Estariam
os conspiradores preocupados com algumas centenas de
mortos? Afinal, porque alguém faria aquilo? O que Osama
Bin Laden ganharia com aquilo? Ser caçado e perseguido
pela maior potência militar do mundo? Fugindo pelo deserto
montado em seu camelo? E os bilhões de dólares gastos pelo
governo americano na guerra durante os últimos anos?
A guerra contra o terrorismo fortaleceu a indústria da
guerra, que se não estava falindo, estava enjoada dos anos de
paz do governo de Bill Clinton... Aliás, algum tempo atrás assisti no youtube um vídeo
com uma cena da última temporada de Arquivo X, em 1998, um diálogo sobre uma
conspiração envolvendo aviões em um ataque terrorista a Nova Iorque... O que? Um
famoso seriado profetizou o ataque organizado por Osama no meio do deserto?
Teorias da Conspiração são idéias de lunáticos que não tem mais o que fazer?
Bom, certamente fica difícil se preocupar com assuntos distantes quando estamos muito
preocupados com dívidas, rotinas, problemas do trabalho, prazos, metas, objetivos a
curto prazo... nossa cabeça tem um limite, e quando nos enchemos de pequenos
problemas, como parar para se preocupar com o derretimento das geleiras, o
aquecimento global, ou se o homem pisou na lua? Para que alguém derrubaria dois
prédios que eram o maior cartão postal de Nova Iorque? Apenas para ter o apoio do
povo a uma guerra em que a indústria bélica lucrou bilhões de dólares? Quem estaria
por trás de uma conspiração, e por que se dar o trabalho?

Vivendo e aprendendo...
Me lembro de alguns anos atrás, ainda adolescente em minha pequena cidade
natal... Ouvi no rádio a notícia e o relato de uma menina de 5 anos que foi salva por
anjinhos quando sua avó caminhou hipnotizada até o fundo de um lago, atraída por uma
luz... uma menina de 5 anos contando uma história bizarra de como os anjinhos a
tiraram do lago... a avó foi retirada horas depois pelos bombeiros... a história saiu no
jornal. Imaginei que 1 semana depois a cidade estaria tomada por equipes de
reportagens de todo o país... mas 1 semana depois, ninguém na cidade sabia da
história... até hoje fico imaginando os fatos bizarros que acontecem por aí e são
encobertos, e quantas pessoas tem medo de relatar fatos bizarros com medo do que os
outros irão pensar...
Eu mesmo tive uma visão de um fato que marcou a história do Brasil, algumas
horas antes de este fato ser mostrado ao vivo na televisão... por que eu sairia por aí
dizendo que tive uma visão do acidente que matou Ayrton Senna? Para ser taxado de
louco ou no mínimo um oportunista querendo aparecer? Esse fato me marcou e não saiu
da minha cabeça por anos... depois de passar por uma experiência que ninguém
acreditaria, a gente passa a prestar mais atenção em histórias bizarras e aparentemente
absurdas, contadas por outras pessoas... rotular e considerar maluquice, esquecer uma
idéia complicada, e acreditar no que diz o repórter da TV é fácil...

Só sei que nada sei...
Se uma conspiração pode envolver governos e entidades de todo o mundo, pense
bem antes de acreditar em quem taxa de maluquice as teorias de conspiração... o que
acontece em sua cidade, seu bairro, sua vizinhança, na casa de seu vizinho, em sua
própria casa? As vezes ficamos surpresos com o que acontece debaixo de nossos narizes
e nem desconfiamos... as vezes fábricas caseiras de fogos de artifícios explodem e os
vizinhos dizem na entrevista que nem desconfiavam que moravam ao lado de uma
fábrica de explosivos... No fundo, nós só acreditamos naquilo que queremos acreditar,
naquilo que estamos preparados para acreditar ou, mais importante, naquilo que temos
tempo... que informações nosso cérebro cansado consegue examinar depois de tantos
pequenos problemas para se preocupar? Nós sonhamos todas as noites, e alguns mais,
outros menos, pouco nos lembramos de tudo que passa pela nossa mente enquanto
dormimos...
Você esconde alguma coisa de alguém? Alguém escondeu alguma coisa de
você? Qual criança nunca teve medo e tentou esconder uma pequena bobagem, alguma
coisa que quebrou... Empregados escondendo pequenas coisas para evitar esporros do
chefe... em todo lugar, o tempo todo, em todos os níveis, dos mais baixos aos mais altos,
fatos são escondidos... que empresa com ações na Bolsa de Valores não tenta esconder
seus problemas? O tempo todo verdades são escondidas e mascaradas... as vezes
pequenas coisas, que apenas poupam alguém de uma dor de cabeça desnecessária... e
com certeza, vivemos cercados de grandes esquemas para ocultar grandes verdades... ou
cultivar grandes mentiras... porque alguém pode ter grandes lucros com isso... acredite
se quiser...
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