	
  12º	
  FLAYER de l’ECO-‐CORPUS exCLAMATIU (CATALÀ)	
  
SEMINARI ECOSÒFIC de Plaboixó
EPÍTOM de la INTRODUCCIÓ del llibre: “ESPERANÇA ACTIVA” 2012
de
Joanna Macy i Chris Johnstone... COM A PROCÉS D’ECO-ACTIVACIÓ: DECONSTRUIT.
En espanyol hi ha també el pdf: “Nuestra vida con Gaia” (1998)
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1-Oh, els alts nivells d’alarma envers l’estat mundial del medi ambient!
2-Oh, fenòmens meteorològics extrems i billons de dòlars en guerres destinats!
3-Oh, la profunda pèrdua de confiança en la supervivència de la civilització!
4-Oh,

bàsica realitat psicològica del nostre temps: “d’allò depriment millor no parlar”!

comunicació bloquejada: principal perill perquè la resposta llangueixi!
6-Oh, en lo negatiu no voler recrear-se: que al pensament fa clausurar!
7Oh, el no voler afrontar el desastre global, massa enervant per plantejar-lo!
8-Oh, l’aclaparador enfrontar-se al desastre... i el pensar que res s’hi pot fer!
9-Oh, possibilitat de veure-ho com a viatge, que vitalitat: profunditza reforça!
10-Oh, la finalitat de trobar, oferir i rebre: el do de L’ESPERANÇA ACTIVA!
11-Oh, l’elegir respostes: per a idees-sentiments, vers l’esperança, determinades!
12-Oh, el veure als humans: com a causa perduda, a lo auto-destructiu aferrats!
13-Oh, els dos significats diferents de l’esperança!:
14-Oh, el 1º: que convicció del grau de probabilitat: resultats preferits impliquen!
15-Oh, el 2º: que el sol desig del que agradaria que succeís implica!
16-Oh, esperança passiva: consistent, en esperar que agents externs la realitzin!
17-Oh, esperança activa: consistent, en ser participant actiu en lo esperat!
18-Oh, esperança activa: que en si mateixa, és una pràctica o línia espiritual!
19-Oh, el clarificar: les tres passes fonamentals del procés d’eco-activació!
20-Oh, la primera: que saber fer-se és, de la realitat, una idea precisa!
21-Oh, la segona: que la direcció de les coses o valors a ser expressats: identifica!
22-Oh, la tercera: de moure’ns nosaltres o la nostre situació, cap tal direcció!
5-Oh,

23-Oh,
24-Oh,

esperança activa: que optimisme no li cal, sinó ímpetu orientador vers lo elegit!
aquell no valorar les pròpies opcions: sinó per la intenció deixar-nos guiar!

la relació a la qüestió global: que problemes i solucions descriure sap!
26-Oh, l’opció: de centrar-se en com empoderar-se i la intenció d’actuar, sustentar!
27-Oh, l’aportació a la curació del món: el bagatge o el do de cadascú en acció!
28-Oh, el cercar el millor do: a polièdrica crisi de sostenibilitat, resposta donant!
29-Oh, percepció d’emergència: que a l’altura de les circumstancies ens fa posar!
30-Oh, el poderós sentit del propòsit: en el nostre interior encès!
31-Oh, aspiració: que el descobriment d’insospitades fortaleses, manifestar fa!
32-Oh, el ser capaç de causar un efecte positiu: que vitalitzant, intensament resulta!
33-Oh, el valuós sentir: que les nostres vides, de ser viscudes són dignes!
25-Oh,

34-Oh,
35-Oh,

esperança-activa: en que no solament donem, sinó, que de molts modes prenem!
la consciencia del propi deure: que en satisfactori, fluir de vida és transforma!

el primer gran obstacle: de saber, el punt crucial civilitzatori en que estem!
37-Oh, el no veure: en el gruix de la societat, de l’eco-consciència, gaires probes!
38-Oh, l’abisme: entre l’envergadura de l’emergència i la dimensió de la resposta!
39-Oh, els tres relats o versions de la realitat: cadascun, en lent convertit!
40-Oh, 1º relat: de no pressuposar la necessitat, de l’estil de vida canviar!
41-Ai, el creure: que la prosperitat, és el creixement econòmic del progrés il·∙limitat!
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2º relat: del gran enfonsament al que ens precipita, “el com sempre seguir”!
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el recolzat per probes: de l’esgotament de recursos i d’espècies, l’extinció!
3º relat: que l’aparició de co-creatives formes humanes implica!
el 1º relat: que a la catàstrofe condueix, i a la conscienciació el 2º!
la transició de la societat industrial: fins a la vida, arribar a auto-sustentar!
eco-societat: a la curació, recuperació i regeneració del món, entregada!
el Gran-Gir: de trobar i oferir el nostre do, en l’Esperança-Activa consistent!
aquell observar on estem: per poder elegir el relat que expressar volem!
la nostre capacitat de contribuir al Gran-Gir: el saber reforçar!
el re-connector-treball: d’integrats amb la xarxa de la vida sentir-se!
a desenvolupar interns recursos i en la comunitat exterior: l’ajudar-nos!
capacitat d’enfrontar eco-realitat: resiliència inesperada trobant!
l’energia i el compromís mobilitzat: el paper del Gran-Gir sent assumit!
poder transformador del Treball Re-connector: que a la crisis permet encarar!

les quatre fases de l’espiral per la que s’avança!:
la gratitud, el patiment del món honrar, veure-hi amb ulls nous... i caminar!
els grans beneficis del viatjar sol: però amb companyia, més ràpid es creix!
part essencial, per al desastre afrontar: preocupacions sabent exposar!
el temor de fons: que de la crisi planetària, la posada en comú impedeix!
les eines trobar: que conversacions enfortidores, mantenir ens permetin!
per a familiaritzar-se i vivenciar: per tot el llibre, eines escampades hi ha!

l’exhortació: per a ús personal o grupal, de pràctiques a experimentar!
nova atmosfera, sobtat emergir: mític viatge on força s’obté!
l’arrelar-se a quelcom més gran: que a l’altura de les circumstancies ens posa!

corrent de vida: que nit i dia per mas venes corre i que el món recorre!
67-Oh, corrent compartida: que en comptes d’esgotar-lo, el nostre món enriqueix!
68-Oh, el desastre enfrontar: aquest do oferint, les nostres vides així enriquint!
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66-Oh,

ELS ELOGIS DEL LLIBRE PER VARIS AUTORS... Noemi Klein... Rob Hopkins... etc...
resiliència implementar: per a canvi eco-social desenvolupar!
70-Oh, gratitud, dolor i interconnexió: guies de transformació!
71-Oh, profunda crisi: cap a tota opció possible, la resposta!
72-Oh, camí d’acció vertader: joia i pau, de lo succeït, independents!
73-Oh, transformació de limitants creences: que d’acció social allunyen!
74-Oh, gran aventura del nostre temps: del segle XXI, el mon canviar!
75-Oh, nit obscura de l’enteniment col·∙lectiu: que la nostra espècie travessa!
76-Oh, fidels a les nostres vocacions ser: obstacles mai derrotant-nos!
77-Oh, el permetre que la veritat: en lloc de paralitzar-nos, ens comprometi!
78-Oh, quotidià amb eines enfortir-nos: per als monumentals reptes enfrontar!
79-Oh, saber com a Gaia servir i trobar: el rol que en el Gran-Treball un pot jugar!
80-Oh, aquest llibre: tal escriptura sagrada: de canvi mental inductor i encoratjador!
81-Oh, diagnòstic, així com a provat protocol: per a una massa-crítica ajudar!
82-Oh, guia i medicina: dels moviments de transició i justícia social, l’èxit!
83-Oh, guia essencial: per als perills i potencials del moment planetari: el despertar!
84-Oh, interdependència amb tota la vida: que ens permet visionaris ser!
85-Oh, l’ajudar a la capacitat de recuperació: que amb el cor obert viure ens permet!
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69-Oh,

SEMINARI ECOSÒFIC : MICRO·ASSEMBLEARI-EPITOMÀNTRIC
INVOCATIU-CONTEMPLATIU. Te amb nous: 1€... bcn.2018
CONTACTE: plaboixo@hotmail.com plaboixo.blogspot.com

