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6 Densa forma e Inici-Ação.
Gazy Andraus1

Ação do homem no universo.
A Ação é a forma de expressão do Homem no tempo
O fazer História
O estabelecer relações
Surgem, então, as ideologias, as culturas...
Por que a ‘ação’ tem sido tantas vezes desastrosa?
Caótica mesmo
Desagregadora
Destruidora
As ações costumam partir das ideias,
Dos pensamentos contidos nos livros,
Repetidos nas escolas, Igrejas, partidos políticos...
Hoje, mais que ontem, na mídia...
O Homem vai assim agindo, com aquilo que vai sendo arquivado
Arquivado na memória das gerações
Tendendo a se tornar mecânico, repetitivo, morto...
Distante de uma verdadeira Ação
A Ação verdadeira há que ser espontânea
Criadora e criativa
Fruto do Amor gerado no presente,
Da percepção profunda da fonte do si - mesmo...
A renúncia, consciente ou não, do Homem, ao gesto criador
A ação criativa, a vivência do Ser,
Implica na ‘morte em vida’
Na falta de sentido
No fim da História
No ‘Fazer’ sem o ‘Ser’...
Retomar o gesto original
Voltar ao potencial da Ação gerada pelo Amor
É recuperar a identidade perdida
É nascer de novo
Nascer para uma conexão sempre possível
Com o Outro e com a Natureza
Gerando a harmonia,
Que resultará na Paz sempre desejada...
Este o momento que estamos vivendo
Em que cada um percebe profundamente o mistério de sua própria Vida
Com o surgimento da Beleza, da Alegria e do Amor
Marcando a presença de uma verdadeira Educação
Até Sempre! Ruy.
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”Do amanhecer de uma nova era a um jovem imberbe em crescimento...
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...das mudanças e transformações (as quais ele percebe atuarem também a seu
derredor) que lhe sucedem em seu crescimento e avanço à iniciação da
maturidade...
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...eis que fortalecida sua estrutura e completado seu amadurecimento, se move
sempre das águas turbilhadas para alcançar os céus das realizações...pelas nuvens
das ideias!”

