
1º	  FLAYER del ECO-‐CORPUS EXCLAMATIU (CATALÀ)	  (V.2.0)π	  
SEGONS L’ORGANITZACIÓ METEREOLÒGICA MUNDIAL: DES DEL 2015 S’HAN REGISTRAT LES TEMPERATURES MÉS ALTES 
DES DELS PRIMERS REGISTRES AL 1880. A MÉS A L’ÀRTIC, HAN AUGMENTAT EL DOBLE DEL RITME MUNDIAL... LA GRAN 
QUESTIÓ ESTÀ: QUE AVUI DIA, ENCARA HI HA POSIBILITATS DE FRENAR-LES... EN L’ACTIVACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL. 
EPITO-MANTRES (epi: tot, tom: part. Resums-màntrics) 
del SEMINARI ECOSÒFIC i els seus 3 MODES: 
l’epito-MANTRE, l’eco-CONTEMPLACIÓ  
i la eco-MICRO-ASSAMBLEA  
PARADIGMA ECO-FILOSOFIC : 
del CANVI-CLIMÀTIC CIVILIZADOR (ccc) 
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Oh, el polític-art de l’HIMNARI Epito-MÀNTRIC i  trans-pedagògic! 
1-Oh, eco-activant Seminari Ecosòfic! 
2-Oh, la Gaia: Mare-Terra que em sosté! 
3-Oh, aquell integrar Gaia a la consciència, i l’estrella també!        
4-Oh, l’Ecosofia : ecologia mística del cor de Gaia!   
5-Oh, epitomantra : d’eco-coneixement : síntesi ideal!  
6-Oh, epitomantra : de memorització emocional repetitiva! 
7-Oh, eco-dharma : que de tota filosofia, les perles rastreja! 
8-Oh, eco-contemplació : del pensament involuntari híper-desitjat! 
9-Oh, eco-contemplació : d’automatisme-mental apaivagat!  
10-Oh, eco-contemplació : de lucidesa i justícia aconseguida! 
11-Oh, micro-assemblea : d’unió, però no d’unanimitat! 
12-Oh, l’anar i venir : de cor a cor i no de paraula a paraula! 
13-Oh, felicitat dels amants de la humanitat en abstracte! 
14-Oh, equivalent afinitat de la reciprocitat del donar i prendre! 
15-Oh, just contracte social de la reciprocitat perpetua! 
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16-Oh, Eco-tri-sofia Holística, Resilient i No-violènt! 
17-Oh, interconectat-Ecosòfic-fractal-holísme del tot que està en la part!  
18-Oh, aquell estar a la “Xarxa de la Vida” fusionat! 
19-Oh, Holística del tot i la part i els seus proporcionats-subtils-vincles! 
20-Oh, la Resiliència del treballar reposant! 
21-Oh, aquell saber quan i com aplicar delicadament la força! 
22-Oh, la Resiliència que neix de just-esforç no-aferrat! 
23-Oh, l’Autodomini del qui frena l’escalfament-global!  
24-Oh, No-violència del respecte a l’aliena integritat! 
25-Oh, No-violència de cercar justícia no-ressentida!  
26-Oh, No-violència de no-absorbent afinitat!  
27-Oh, incomunicació que de tot equivoc i tota violència és font! 
28-Oh, H’hiper-centre dinàmic del no dominar ni ser dominat! 
29-Oh, equilibri: entre l’auto-ajudar-se i l’ajudar sense dominar! 
30-Oh, l’Ecoactivista interès personal amb l’interès comú temperat! 
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31-Oh, la sensibilitat actual, que de les buides ètiques va a la contra! 
32-Oh, el bé-dolent o el dolent-bé: que del món és l’engany! 
33-Oh, el bé-dolent: taxativa rectitud d’impositiva mística! 
34-Oh, el dominat, que no és ni molt menys, igual que el dominador! 
35-Oh, bondat excessiva: que a l’ombra, interna-maldat reafirma! 



36-Oh, la conversió Ecosòfica vers a l’eco-bé o a l’eco-persona! 
37-Oh, la previsió que la paraula bona no es torci pel camí! 
38-Oh, perpetua fàcil corrupció i difícil correcció!  
39-Oh, generositat no-violenta d’autèntica no-opressiva estima! 
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40-Oh, evolució personal: per mor de la Humanitat-perpetua, creada! 
41-Oh, l’Ecosòfic: a present i futura humanitat: amb tot el cor apreciar! 
42-Oh, l’eco-humanitarisme: constantment visualitzat i augmentat! 
43-Oh, supervivència humana mitjançant la Implosió demogràfica! 
44-Oh, teoria: que desvinculada del seu entrenament: és inoperant!  
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45-Oh, la subtil equanimitat de la impassibilitat no-inhibida! 
46-Oh, el tri-equilibri : de no-avidesa, no-aversió, ni-indiferència! 
47-Oh, les 8 persones, que posseeixen el mateix que 3.800 milions d’humans! 
48-Oh, la bíblia subliminal del màrqueting capitalista del màxim guany! 
49-Oh, el màrqueting capitalista del no tenir cura de les persones! 
50-Oh, l’eco-utopia del quixotesc intent envers tal capitalisme interioritzat! 
51-Oh, Ecosòfic decreixement extern versus exponencial augment intern!  
52-Oh, Ecosòfica alta-cultura del creixement personal i l’evolució-mutació! 
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53-Oh, el fabulós camí sense portes on mils de camins hi desemboquen! 
54-Oh, climàtic apocalipsi que no fa por: si en la “utopatia” es confia! 
55-Oh, els justos vincles entre lo global i lo local : de lo GLOCAL, creadors! 
56-Oh, la Glocal Uni-diversitat de l’híper-centre dinàmic : de l’U i dels Molts! 

57-Oh, oportunitat Climàtica: on fam i guerra són per fi raonats!  
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58-Oh, el Canvi Climàtic per l’industria del CO2 negat! 
59-Oh, el negacionisme dels interessos-creats!  
60-Oh, incoherent dissonància-cognitiva entre pensar i actuar!  
61-Oh, autoritarisme subliminal de la societat-civil tutelada! 
62-Oh, l’inconscient odi a la humanitat : per fam i guerra instigat! 
63-Oh, la tecnocràcia: per l’espiral de l’escalada bèl·∙lica reinventada! 
64-Oh, l’Ecotecnosofia mineral no-extractiva, a la recerca de l’inversor! 
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65-Oh, el lliure-pensar: de no creure en cap altra vida, ni en el més enllà! 
66-Oh, la oportunitat única del present: la vida no delegant! 
67-Oh, el viure ara i aquí, el sempre i l’arreu, el mai i l’enlloc! 
68-Oh, l’alliberació des del no estar : per el goig inventada i suggestionada! 
69-Oh, el micro-segon-còsmic i el descans perpetu: que realment som! 
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AUTORS DECONSTRUITS : 14: Ben Helinguer. 17: Arne Naess. 24: Ram Prasat. 27: J.P. Sartre. 
 33: Lao tse. 31: Magdalena Bosch. 35: Frey Rohn. 

47: Miroslav Lajcák. 53: Edgar Morin.  
 

EL SEMINARI Té UN COST DE 2€ (1ºsessió gratuïta) 
 QUE APART DE L’ECOSOFIA : INCLOU te-verd, galetes i nous...  
I les 3h dels divendres menys el 3º divendres del mes.  
De 6,30h a 9,30h. (és al RAVAL, a prop del teatre Romea) 
CONTACTE :   plaboixo@hotmail.com     www.plaboixo.com                  
plaboixo.blogspot.com  bcn. 2-2018 


