2º FLAYER de l’ECO-‐CORPUS exCLAMATIU (CATALÀ)	
  

SEMINARI ECOSÒFIC de Plaboixó
Per el CANVI-CLIMÀTIC-CIVILIZADOR(ccc): FRENAR
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Oh, el polític-art del cançoner Epito-MÀNTRIC i trans-pedagògic!
1-Oh,

el deconstruir: híbrid i simbiòtic quirúrgic empelt.
2-Oh, l’epítom: síntesi pedagògica que evita la caricatura i vol el bonsai.
3-Oh, el filòsof Arne Naess: d’Ecosofia i d’Ecologia profunda: encunyador!
4-Oh,

anys 70: de l’eco-plataforma dels 8 PRINCIPIS de llarg termini o abast!

5-a)

Oh, el floriment de vida humana i no-humana que té valor en si mateix!
6-b) Oh, la diversitat de les formes humanes que les fa florir!
7-c) Oh, la no-reducció de la bio-diversitat excepte per necessitats vitals!
8-d) Oh, el floriment humà compatible amb la “IMplosió demogràfica”!
9-f) Ai, la interferència humana al món no-humà que empitjora constantment.
10-g) Oh, la cosmovisió: política, econòmica, tecnològica que ha de canviar!
11-h) Oh, canvi: referit a qualitat de vida, i no al pur benestar material!
12-i) Oh, el tractar: directa o indirectament, d’ecoactivar els punts precedents!
13-Oh, els 8 principis d’on sorgeixen els "Sustentadors del Moviment"!
14-Oh,

els molts tipus d’Ecosofia, per a realitzar saviesa i harmonia ecològica!
15-Oh, Ecosofia d’Arne Naess: que una norma única planteja: l'auto-realització!
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16-Oh, aquella Ecosofia: que en comptes de veritat tingui convicció!
17-Oh, aquella Ecosofia que no veu el món com una cosa externa!
18-Oh, allò no-causat: causa inherent que no transcendeix el que existeix!
19-Oh, panteisme immanent de l'ens intrínsec d'un cos!
20-Ai,

la tragèdia de pensar que l'esperit és superior a la matèria o viceversa!

21-Oh,

el constant re-equilibri entre l’antropocentrisme i l’ecocentrisme!
22-Oh, la no-simple ecologia: Ecosofia de la saviesa-espiritualitat de la terra!
23-Oh,

“el nou equilibri”: terra-persona, matèria-esperit o temps i consciència!

26-Oh,

acord de París que vetlla la temperatura envers el nivell preindustrial!

24-Oh,

l’Ecosofia: saviesa de la terra mateixa per al qui sap escoltar-la!
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25-Ai, el no-regenerar que degenera!
27-Oh,

els dos graus catastrofistes per al final de segle no traspassables!
28-Oh, aquell frenar el canvi climàtic que ho canvia tot!
29-Oh, aquell fer-se transhumà que impedeix l'extinció conscient!
30-Oh,
31-Oh,

l'accelerar la construcció intel·∙lectual per a la re-fundació de l'espècie!

el trencament de les fórmules de creixement il·∙limitat o sostenible!
32-Oh, conscient decreixement en el marc d'una evolució responsable!
33-Oh, planetització que incrementa noves síntesis vers la transhumanitat!
34-Oh, la integració no-homogeneïtzant sinó Uni-diversal!
35-Oh, únic pensament que no és pensament únic!
36-Oh, individualitat col·∙lectiva que és l'antítesi de l'individualisme!
37-Ai, de la revolució que no impliqui canvi cognitiu!
38-Oh, el creixent perill, que fa créixer el que salva!
39-Oh, aquella dolçor i utilitat integrades!

40-Oh,

Ecosofia de l’amor per la llar planetària!
41-Oh, aquell integrar Gaia-Mare-Terra a la pròpia consciència.
42-Oh,

43-Oh,

el ressituat sentit de l'autèntic plaer de l’ésser-ecològic!

l’eco-persona, de la futura humanitat amant!
44-Ai, de la perversió de la raó tècnic-estratègica, de la sola eficàcia!
45-Oh, la raó concebuda, com a obertura a tots els factors de la realitat!
46-Oh, l’ecofeminisme sanant a la terra!
47-Oh, la responsabilitat climàtica mai atribuïda a generació precedent!
48-Ai, aquell fer mal a la biosfera: que forma part de la pròpia individualitat!
49-Ai, aquell suïcidi intern: identitat de consciència còsmica que és totalitat!
50-Oh, terra: que no pertanys a la persona, sinó a l’inrevés!
51-Ai,
52-Ai,
53-Ai,

la dissociació persona-naturalesa: per dualitat subjecte-objecte produïda!
la naturalesa: que a mer objecte queda reduïda, explotada i consumida!
el domini de la raó instrumental, que per a la mercantilització educa!
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54-Oh, la recerca del model on diferents ideologies treballin conjuntament!
55-Oh, el consum energètic no-proporcional al benestar!
56-Oh, aquell adaptar la tecnologia a la vida i no al contrari!
57-Oh, l’Ecotecnosofia que a la tecnocràcia supera!
58-Oh, era ecològica, successora de la tecnològica!
59-Oh, ètica del decreixement: practicitat i sensibilitat en equilibri!
60-Oh, ecopolítica ambiental: la cultura d'immediata satisfacció transcendint!
61-Oh, qualitat de vida: en comptes de nivell més alt de vida!
62-Oh, aquell viure millor amb menys! Oh, simplicitat voluntària!
63-Oh, aquell reinventar l’antídot a la informació mass-mediàtica!
64-Oh, els individus que siguin solidaris i alhora, cada cop més diferents!
65-Oh, ecologia-profunda de veure l’univers com a xarxa de relacions!
66-Oh, interdependència de la teoria dels sistemes!
67Oh, aquell superar ja: el compartimentar sabers de l'occidental-centrisme!
68-Ai, aquell conèixer per DISJUNCIÓ, en comptes de fer-ho per DISTINCIÓ!
69-Ai, aquell conèixer per SIMPLIFICACIÓ, en comptes de fer-ho per CONJUNCIÓ!
70-Oh, aquell portar a primer pla els deures relatius a la supervivència humana!
71-Oh, era de coneixement intensiu: dels proletaris en “cognitaris” transformats!
72-Oh, aquell conèixer a 100 persones en xarxa, multiplicables a 10.000 més!
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EL SEMINARI Té UN COST DE 2€. (primera sessió 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. (AL RAVAL, APROP DEL TEATRE ROMEA) CONTACTE
: plaboixo@hotmail.com www.plaboixo.com plaboixo.blogspot.com bcn. 2-2018
	
  

