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Iniciando o Curso - Adaptação Profunda
No foto esquerda é bem profetifa.....o placard da menina fala "Olha Mae, Sem

Futuro". Isso é a realidade dos jovens de hoje.

Olha Mae, Sem Futuro!

No accordo do Paris (COP
21, dez. 2015) pedio que to-
dos os paises declarar o que eles
vem fazer para manter a au-
menta da temepratura menos de
1,5 graus. Mesmo com as de-
clarações dos paises, as cientis-
tas calculavam que será imposi-
vel manter o limite de 1,5graus.
E, no COP25 (Madrid, nov.2019)
a falta cooperação e obstrucio-
nismo do China, EUA, Australia
e Brasil destroi todos eses acor-
dos.

Nesta semana, no caso de Ju-
lia vs EUA, o corte decidou (por
2-1)que um direito de uma clima es-
tavel não existe. Em discordância,
a Juíza Staton (quiem votou contra
a decidão) ecoou a retórica apoca-

líptica do Juiz Aiken, afirmando, "Em busca de acabar com esta ação, o governo
insistiu abertamente que tem o poder absoluto e inrevivível de destruir a Nação."

Estudar a respeito ela, buscar ela em seu
Twitter, buscar comunicar com ela.... ate
pedir uma entrevista.... todo. Podem
começar com esses videos -

COP25:Greta Thunberg
COP24:Greta Thunberg
Greta Thunberg:Parliamento Europea

Agora estamos enfrenetando a
possibilidade do aumenta na tem-
peratura global de 4 ou mais graus.
Nesse nivel, sociedade humana não
tem como sobrevivier. Muitas
cientistas são falando que a au-
menta será maior ainda, e que
hmanidade não tem como sobrevi-
ver!

Esse curso é baseado e inspi-
rado por um artigo escrito por ci-
entista Jem Bendell, como titulo
Adaptação Profunda - Uma Mapa
para Navegar pela Tragedia Clima-
tica. O conceito basico é simples-
mente que estamos enfrentando um
futuro muito dificil e muito dife-
rente do que anticipamos. O tempo

por ações para mitigar (evitar) mudanças fortes passou (decadas passadas), agora
nosso unica opção é planejar nossa adaptação. Precisamos preparar e anticipar
por um futuro catastrofico e que não pode ser anticipado!

https://www.youtube.com/watch?v=uoKJcBMQRnA
https://www.youtube.com/watch?v=EpvuS0EbywI
https://www.youtube.com/watch?v=14w8WC1I3S4
http://lifeworth.com/DeepAdaptation-pt.pdf
http://lifeworth.com/DeepAdaptation-pt.pdf
http://lifeworth.com/DeepAdaptation-pt.pdf
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Esse curso não é/seja facil apresentar, nim participar. A informação cientifica
é assustadora. Se voce estuda e entender a informação cientifica, voce experi-
enciara depressão, frustração, medo, raiva e desempodermento. Mais Adaptação
Profunda, nos chamar buscar a força espiritual que cada tem, para superar, para
aprender viver em forma mais completa, em plena joia de nossa existencia.

Professores e estudantes mesmos, pensam profundo, se voce quer participar
nesse curso. Será mais facil não enfrentar a realidade. è mais facil negar os dados
cientificos e espera que o fantasma de nosso facessa sai fora. Para enfrentar a re-
alidade de hoje, precisam corage e mais ainda compassão, por nossa Planeta, por
todos os outros especes, por toda humanidade e por nos mesmos.

Tarefa da Semana:
Baixar e estudar o documento por Jemm Bendell. È um artigo academico, mas
ver como voçe entender isso, é a basis desse curso.

http://lifeworth.com/DeepAdaptation-pt.pdf
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