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a instrução abaixo desse texto foi

escrita antes do email que recebi

sobre equivalência. eu tava com

vontade de limitar nossa jam para

testar apenas escrita e som

quando escrevi. mas, a vontade foi

capturada pela fáscia! safada

fáscia! fáscia essa safada a fada

fáscia faça a fada ser fáscia afaga a

fada com fáscia faça fácil safada

fáscia. nossa jam não seguiu

exatamente a instrução. foi-se

fazendo com fáscia safada! Ah! eu

sempre monto as

dramarqueologias em ordem

cronológica das coisas que rolam

na minha experiência, com

exceção desse texto aqui, que pela

regra cronológica deveria estar

embaixo, mas resolvi botar aqui em

cima. embaixo é equivalente a em

cima neste caso pessoal? se este

texto estivesse embaixo como

você leria a instrução? embaixo

tem o mesmo valor de cima? você

prefere morar num apartamento no



primeiro andar ou no 15º? ou na

cobertura? ou numa casa? quando

a gente diz que está pra baixo é

ruim? alto astral ou baixo astral?

alto é equivalente a em cima?

porque estar por cima? você já

esteve por cima da carne-seca?

porque quando você conta uma

história incompleta diz que vai

contar por cima? porque ficar em

cima de alguém soa ruim? você

prefere ser top ou bottom? quem

fica em cima do muro? o que há

por baixo disso? em cima e

embaixo tem a ver apenas com a

visão? porque a cereja do bolo fica

em cima? porque colocar a sujeira

embaixo do tapete? porque

embaixo do colchão? baixaria

existe encimaria não. é possível se

aprofundar para cima? é possível

ser superficial embaixo? no fundo

você gostaria de viver na

montanha ou na praia? e no raso

seria um morro ou uma alameda? a

tua cabeça vale mais que o teus



ETA: Escrita com Tensegridade e Aglomeração: cris

apresenta, de forma escrita na tela, a instrução que

consiste em:

1. uma pessoa de cada vez vai escrever algo na

página;

2. a ideia de fáscia: tensegridade, continuidade,

elasticidade, que temos trabalho é um parâmetro

para a escrita e para a experiência coletiva;

3. o tamanho de cada escrita é uma decisão em

contato com o que estiver acontecendo;

4. em tensegridade, nunca será apenas sobre o

que você deseja, ou para atender suas

necessidades individuais;

pés? a cabeça tem o mesmo valor

que os teus pés? o céu é a terra?

você pode comprovar que o céu

fica em cima numa terra redonda?

relativizar equivale a sabão?

porque embaixo se escreve com

uma palavra só e em cima com

duas? elas são equivalentes? sim

ou não pessoal?

https://universidadedafascia.com/o-que-e-tensegridade/


5. quando alguma frase, sentença ou palavra

acionar alguma memória sonora (música, som) você

pode compartilhar. Atenção: rigor nessa proposta -

esforçar-se para deixar que aquilo que estiver

acontecendo na tela dispare sua memória/acervo e

não suas ideias;

6. sensibilidade sobre duração: dilatar sua escuta

sobre suas intervenções;

7. não faz parte dessa proposta compartilhar

imagens, vídeos, ou qualquer outra coisa que não

seja escrita ou som;

8. cris vai desempenhar o papel de aglomerador

das escritas na tela. a qualquer momento ele

poderá transformar outra pessoa em Host que

passará a ser o aglomerador. Essa pessoa poderá

fazer o mesmo e assim por diante.

• TÉCNICA: cris tem de transformar todes em co-

host no início.

equivalência
zero



https://www.somatematica.com.br/fundam/fracoes4.php

https://www.youtube.com/watch?v=4Y2sDaD9-Rk
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https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Erro_de_Descartes
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https://afasia.com.br/o-erro-de-descartes/

link para baixar PDF do livro O Erro de Descartes

- cris recomenda ;-)
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