
 
Oh, el més sa dels exercicis ecosòfics :  la comunicosofia! 
Quin és el l’eco-dolent? : les 1001 formes d’imposar o seduir pel 
propi interès personal... més enllà del lícit o necessari interès personal. 
Quin és l’eco-bo? : les 1001 formes de suggerir per a l’interès mutu...  
en equilibri al lícit i necessari interès personal. 
SER CONSCIENTS: de que un és més o menys desinteressat, en relació: a com li 
sembla que l’altre ho és. I un està cremat quan recorda haver estat generós...  
I si és justificat record: és l’eco-dharma de cadascú que ho ha d’assumir.  
EL QUE AFIRMA LA MICRO-ASSEMBLEA ÉS QUE AQUÍ ESTEM REUNITS: un eco-bé 
invocant. Un que autèntic sigui: però sabem: que donada humana debilitat i sa 
bàsica desconfiança i falsedat: sempre serà un molt precari bé. Però igualment 
ens reunim: en signe de lleialtat i aliança no-sectària, en la bona fe i el 
convenciment: que distanciament o separació, fins que aquest context no 
demostri el contrari per a les afinitats: mal major seria. 
EN L’ECO-ESTUDI: per a estudiar ens ajuntem: l’eco-dhàrmic coneixement 
aprofundint. Tant: com poder trobar, la transparència: que ens porti: a la justa 
igualtat i sa justa llibertat. Tant: com la reciprocitat dels seus re-equilibrats 
vasos comunicants: els de “la unitat no-uniformada, i sa llibertat no- 
fragmentada”: Així com la interpolació uni·∙múltica que sorgeixi d’aquí.  
Tant com, del seu eslògan protector:  
el de “la no-ofensiva-assertivitat i la no-alienada-empatia”. 
DE L’ECODHARMA EN CERQUEM: un que sàpiga: que les passions, els afectes o 
emocions: tal com la depre o la por, i els seus correlats: la cobdícia i l’avarícia: 
cercadors: de plaer o consol: místic o no: són... Spinozianament vinculats amb 
judicis equivocats. Doncs: sent bé, qui pensa bé.  
I així: en l’auto-coherència de teoria i praxis: I en eurítmica harmonia d’instint 
de conservació i de determinisme d’ordre natural: Que lo canviable de lo no-
canviable, sapiguem distingir. 
EN LA NO-VIOLÈNCIA: som pel Mahavira guiats: que ens exhorta: al pacifisme 
contemplar. Evitant: a la pròpia ideologia: dogmàticament aferrar-nos.  
Doncs molts: de veritat i relativitat: complexes aspectes hi han. I una 
aproximació mútuament excloent, explicar-los no pot. I no es tracta: de 
sintetitzar solament idees dispars, sinó mutus elements ocults de veritat: trobar.  
DEL CANVI-CLIMÀTIC: Sabem: que per aturar-lo: determinat, per un canvi 
cultural-civilitzador està, i que una Ecologia: no pot afrontar, sinó és: d’una 
Ecosofia, una Eco-filosofia o un Eco-feminisme... a través. 
L’ECOACTIVAT: dels amants de Gaia i sa humanitat: és el sentit del reunir-se. 
L’ambigüitat sabent: de la pràctica del no-forçar o el seu wu-wein i la de Gaia: 
desesperant situació, que alhora que joia civilitzatoria: nostre desesperació és. 
Oh, còsmica-cruïlla: vers el coneixement-recerca: l’exponenciar-lo: amb les seves 
utòpiques formes: finalment trobar: Oh, contemplativa! Oh, epitomàntrica! 
AQUEST MICRO-ASSAMBLEOLÒGIC-SEMINARI-FRANQUÍCIA, té: en aquest ara i aquí:  
un monitor-ecosòfic, que és el qui convoca i porta sa puntual direcció.   
O almenys: a la concurrència intenta induir, de fer-ho: en la mesura, que: sobre 
la marxa, es vagi pactant. En obertura: de tempos o ecosòfiques aportacions 
epítom-deconstructives, per les circumstàncies del compartir: determinades. 
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Oh, l’intent de crear el moviment de l’Ecosofia catarlana!
Oh, Ecosofia: saviesa de la llar-planetària: tipus místic d’ecologia profunda!   
Oh, la recerca de causalitats tecnocràtiques i de paradigmes rescatadors! 
Oh, intent d’interconnectar la mare-terra i sa humanitat a la pròpia consciencia! 
Oh, aquell espontani i calculat moure el cul vers l’ecoactivar-se! 
Oh, el tenir clar, com la mística: en interès-creat o opressió fàcilment degenera! 
Oh, santa-inquisició i falsedat: motor de tota secularització o ateització! 
Oh, l’Ecosofia-bohèmica: a la corrupció i a la debilitat humana contemplant! 
Oh, l’hipercèntric i dinàmic camí del mig: dels eco-bohemis: de Gaia enamorats! 
Oh, els dos pactes bàsics de l’aliança Ecosòfica: L’holoàrquic i el Noosfèric! 
Oh, holocràcia-unimúltica del tot-part o global-local i ses transparentats vincles! 
Oh, la noosfèrica d’entregar l’arbre del coneixement en bonsai convertit! 
Oh, els noosfèrics símbols: del Ramon-Llull-local i del Benedictus-Spinoza-global! 
Oh, sintetosofia dels futurs centres de facilitació exponencial de tota filosofia! 
Oh, república: dels re-equilibrats copyright i copyleft i el seu contracte social! 
Oh, l’integrar, com un Ecosòfic-art: l’ésser i el no-ésser, el saber i el tenir! 
Oh, a futures humanitats en el cor conrear: del canvi climàtic a resguard! 

Plaboixò-deconstrucció 20-6-2018 
Gaia dorm jaguda, solemne i vasta... amb la mà fa un gest de protecció: 
Un cercla en senyal de no-principi ni-fi. Els ocells aixequen el vol... 
Amb titànica força: un bri d’herba a créixer comença... Oh, bellesa 
resplendent: Empatia Unidiversal: en esperit convertida.  

 

 Oh, Catar-lluna: en respecte triomfant, de filosofia: rica i plena, a ser tornaràs. Un pas enrere: 
cosins tutelars tan ufanosos i ben intencionats. Bon cop, de goig!  Bon cop, de no-frívola joia, 
defensors de la terra! Bon cop, de guanyada sort! Ara és hora, Ecosòfics-Bohèmics-Poetes-
Pràctics. Ara és hora d'estar alerta. Per quan vingui un altre juny: el nostre enginy esmolarem. 
Bon cop, de timó!  Bon cop, de tenacitat! Defensors de la mare-terra!  Bon cop, de delicada força! 
Que tremoli el nostre cor en veient la nostra ensenya. Com fem caure espigues d'or: quan convé, 
aparences caure fem. Bon cop, de no-passiva pau!  Bon cop, d’auto-venciment! De la GAIA: 
defensors!  Bon cop, de visió! De Ramon LLuLL i el seu metró-patró, seguidors. I del canvi climàtic: 
som aturadors! Bon cop d’IGUALTAT-LLIBERTAT: ales d’ocell de justícia! Bon cop d’uni-
diversal∞capitalo-munisme! Bon Global i Local: mútuament respectats! Bon GLOCAL cop de 
temprat lúcid vincle! En no-falsa estima que no-domina però informa. Identificats amb l’esperit 
de les coses... ...i de les coses des-identificats: així romanem. 
 
 L’EPíTOM·èTIC 
Oh, fàcil corrupció i difícil correcció: ja que sense resiliència eco-ètica no hi ha! 
Oh, resiliència: de la vida, per sa precarietat: desaferrada, però pas no-inhibida! 
Oh, resiliència: de no-opressor-suggestionat-goig: de trans-alfa-i-omega: invocador! 
Oh, resiliència: d’uni-diversal-empatia: humanitat-abstracte-no-concreta envers! 
Oh, llei d’estrella: de l’auto-respecte que no fa als altres el que no-auto-agrada! 
Oh, llei de lluna: de no donar lo innecessari que falsa necessitat-afinitat crea! 
Oh, llei de lluna: de la mútua coincidència de fer als altres el que auto-agrada! 
Oh, el no-bé: o la rectitud taxativa o tallant: de la llibertat o la igualtat exagerar! 
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