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https://www.youtube.com/watch?v=N70Xt-vyU3w

Proposição inicial: trans/formar uma matéria de

plástico até que o seu interesse por ela se esgote.

Inicialmente falei em transformar a matéria. Chamei

a coisa de plástico de matéria. Gosto de chamar

corpos de matéria. Mas como percebemos, e a Ísis

apontou muito bem, não chegamos a transformar a

matéria. Pensando aqui que a matéria é o plástico.

Levaríamos muitas décadas para fazer o plástico

virar pó apenas com nossas mãos por exemplo. O

mar que o diga, né? Então, trans/form\a/mos. Em

ondas de destrói < > constrói. Quando está

Bem-vindes à
VIDA: a

churrascaria do
Gabriel !!!

https://www.youtube.com/watch?v=N70Xt-vyU3w
https://www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/
https://www.youtube.com/watch?v=N70Xt-vyU3w


destruindo já começa a construir. E, vice-versa.

Pensando na matéria plástico e o que seria

necessário para alterar sua com/posição, chegamos

à ideia de risco, de que arriscar demanda muito

mais energia, mais recursos, mais radicalismos e

que, por consequência, também podem colocar em

risco outras matérias do entorno que não estariam

diretamente implicadas na vontade de/com\por

uma matéria. Então, até arriscamos, mas com

aquele cuidado para não estragar o entorno. É

assim que arriscamos com a arte?



Já compartilhei, mas vou REPETIR: António Damásio

- O aspecto universal da vida

https://www.youtube.com/watch?v=Lpt6SEK5Id8
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PLAY ENSAula no vimeo
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Percebemos com mais clareza os diferentes

estágios/curvas/direções/sabores do processo de

apagar do que uma vontade de resultado. O

durante. Nat levantou como seria seguir até apagar

tudo. Pensei que a JAM de apagadores pode

naturalmente escorrer para a POEMIOFASCIAL e

esta escorrer para o exercício de continuar se

movendo sem parar sempre descontinuandamente

levando mais a atenção para a cinestesia do

movimento. Ou seja, 3 estágios: APAGA/DORES >

POEMIOFASCIAL > DES/CONTINUA.

Fim do expediente na churrascaria do Gabriel, até

breve !

Daí fiquei pensando que a SURRADÁ pode ser

de/com\posta a partir desses 3 estágios, mas não

de forma linear, um depois do outro, mas tudo

misturado. Vamos fazer isso logo mais ! :-)))

E, claro, que a vara é incompetente: "Ante o

exposto, com fundamento no art. 192, caput, do

RISTF e no art. 654, § 2º, do Código de Processo

Penal, concedo a ordem de habeas corpus para

declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da

Subseção Judiciária de Curitiba [...] determinando a

remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária

do Distrito Federal". E a bola foi lançada pra onde

Brasilllllllll ?????

https://www.google.com/search?q=cinestesia&oq=cinestesia&aqs=chrome..69i57.944j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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