AÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA
Acadêmicos Sem Fronteiras
Academia Infanto Juvenil
Clube dos Leitores

Lux et Sapientia!


Academia de Letras do Brasil-ALB/ Sede
.....................................................................................

Onde a união de vencedores garante o sucesso coletivo
***********************************************************************
Mantenedor: ILDEU FERREIRA CURSOS EIRELE-ME
CNPJ: 22.548.936/0001-94
Belo Horizonte MG

***********************************************************************
TOQUES FILOSÓFICOS
*****************************************************************
Original do Doutor Ildeu Ferreira / Ph.I. / Imortal ALB
I.

II.

Aqui, no altar de meus questionáveis pensamentos, reflito e
admiro a branca espuma que resulta do atrito de ruidosas ondas,
naturalmente poderosas, que, em impiedosos impulsos, agora se
chocam contra o resistente e altivo rochedo; e, por analogia, são
essas ondas como os tantos embates (perigos, problemas, aflições)
que enfrentamos ou vivenciamos ao longo da nossa tão
importante trajetória atual, em imprevisíveis contextos sócio
políticos, quer no Brasil ou em qualquer outro país/continente, na
maltratada extensão do globo terrestre, ainda maravilhoso.
Somos, ou pelo menos deveríamos ser: além de bons indivíduos,
como o resistente rochedo acima citado. Pois, a vida, que nem
sempre valorizamos, quando estamos tristes ou atribulados, é
como o vento morno ou frio, que sopra vindo de diferentes lados;

AÇÕES CULTURAIS - ACADEMIAS NACIONAIS & INTERNACIONAIS
Cultura, Comunicação, Literatura, Educação, Pedagogia, Ciência, Sociologia &
Política, Filosofia, Antropologia, Teologia, Capelania, Artes, Música e...

Site: www.acaoliterariabrasileira.com / E-mail: ilyanovsk@gmail.com
(31) 97339-1591 TIM & 3432-4352 FIXO : : Hº comercial – 2ª/6ª

AÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA
Acadêmicos Sem Fronteiras
Academia Infanto Juvenil
Clube dos Leitores

Lux et Sapientia!


Academia de Letras do Brasil-ALB/ Sede
.....................................................................................

Onde a união de vencedores garante o sucesso coletivo
***********************************************************************
Mantenedor: ILDEU FERREIRA CURSOS EIRELE-ME
CNPJ: 22.548.936/0001-94
Belo Horizonte MG

***********************************************************************

III.

IV.

por sobre desertos, florestas, oceanos e cidades... Vento este
promovido pela mãe natureza, que nos favorece com tudo que
necessitamos, diariamente. Entretanto, alguns personagens, nesta
interminável trama existencial, nem sempre conseguem sobreviver
às adversidades e viver com relativa alegria; por isso, maldizem os
ventos que açoitam as águas do mar, enquanto brincam com as
ondas.
E além de alguns fatos capitulares, que se nos apresentam ao longo
da jornada, protagonizando e/ou antagonizando junto a atores e
atrizes, nem sempre conhecidos (as), em cenários bem ou mal
produzidos, de repente, nos deparamos com o famoso Ego, quase
sempre vaidoso, que se assemelha a um aliado oculto a nos
seduzir, na vigília ou no sono.
Assim, ao trilharmos os tantos caminhos e veredas, escolhidos ou
não, percebemos um dissimulado determinismo, senão aquele
pragmatismo originário em nossas projeções mentais, emoções,
sentimentos, palavras, omissões e atos anteriores, benditos ou
condenáveis. O que vivemos hoje é, de fato, o resultado inconteste
de nossas ações, conscientes ou não.
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VI.

Então, vamos (re) considerar: Estamos, todos nós, realmente
preparados para rebater as ondas indesejáveis que vem, vão e
voltam? Inevitavelmente... a luta diária que nos torna dignos, que
enobrece o ser, sempre que a força de trabalho e produção age ou
grita no silêncio das consciências, e ecoa no plano do inconsciente
coletivo, vibra como um poder conceitual e prático,
confeccionando com esmero a coroa de louro e oliveira, para
cingir nossas cabeças umedecidas pelo suor sagrado da luta diária,
seiva mágica, exemplar sinal de Grandes Guerreiros (as) honrados
(as), considerados (as) como SERES HUMANOS - alguns (as),
por força do mérito acadêmico, são reconhecidos (as) como
IMORTAIS.
Filosoficamente, todos nós esbarramos em arquétipos,
estereótipos, conceitos, preconceitos, postulados e paradigmas...
estas forças convencionais, que, talvez, à revelia dos que dormem,
inadvertidamente, regulam, lubrificam e movimentam com certa
ética e possível lógica, a matemática das relações político sociais,
bem como a mecânica e a dinâmica da evolução, ali no laboratório
itinerante, onde, como eventuais cientistas, diuturnamente
processamos nossa mutável compreensão humana.
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Dieu avec nous!
Belo Horizonte MG, 23/11/2016
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