Alexandra, Zara e Maya
Por questões de forma de ver a realidade, não me sinto com competência pra
responder a sua prestação de contas. Ou seja, essa absorção do que foi válido pra vcs
3 e pros que apoiaram o Projeto Lua Nova, só acho possível que vcs e seus
apoiadores que o façam.
Não conhecia esse termo (dragon dreaming) que designa os 3 princípios que listou,
mas o que posso fazer é tentar, ainda que superficialmente, escrever sobre como o
LuaNova afetou o Solarium.
Solarium é um projeto em um terreno. Será sempre um projeto, pois do jeito que me
conheço, mesmo quando tiver completado a estrutura básica futura do Solarium,
terei outros projetos de construção e ação com o terreno. O LuaNova chegou ao
Solarium numa fase ainda PRÉ. Ou seja, construindo ainda uma estrutura para o
futuro. Logicamente, atendendo já ao presente, mas esse ainda sem as ferramentas
que pretendemos implantar em breve como a Sauna, duchas/piscinas, Acervo
organizado de Livros, Revistas, Fotos e Vídeos, Espaços pra Capoeira Angola,
Agrofloresta, etc & etc.
Mas já atende ao mínimo que seria a minha moradia, a possibilidade de hospedar em
camping e fazer sessões de ayahuasca.
Assim:
No nível de Crescimento Pessoal - foi interessante receber uma pessoa ‘somática’
que se interessa por minha história nessa área e que pude exibir um pouco meu
acervo e história. Percebi como me distancio cada vez mais do meu passado
somático, ao mesmo tempo em que nele tenho bases que me direcionam a esse
afastamento. Foi gostoso ter duas pessoas a mais (já que metade do tempo
convivemos com Alexandra e Zara e depois Alexandra e Maya) na convivência,
alimentação e cotidiano. Meu filho recentemente pediu pra minha amiga voltar com
a Zara pra ficar em casa. Ele curtiu as duas, mas por questões de idade, se identificou
mais com a menor... Foi interessante ver a crise pré-adolescente da Maya, que se
aproxima do que sinto com minha filha mais velha, a Ceci, que mora em Sampa e
não esteve aqui no período. Alexandra é bastante empenhada e versátil, trouxe
desde conhecimentos ligados a bioconstrução, como a massagens corporais.
No nível Construção da Comunidade, é mais relativo o pensar, pois a fase Pré do
Solarium ainda não atinge muito o nível comunitário, mais ligado as relações
pessoais que produtivas; mas acho que foi possível mostrar um pouco de como
estamos inseridos numa comunidade pequena, com seu cotidiano, festas e
separações.
No nível Serviço à terra, estamos procurando melhorar o uso da terra pra uma forma
sem abuso, ou seja, respeitando os ciclos naturais e que podem ser catalogados nos
termos da Permacultura. Nesse aspecto temos grandes ambições com o Solarium e o
LuaNova colaborou bastante nessa fase pré. Organização e uso de material reciclável
(que pras pessoas comuns é considerado LIXO), organização do arquivo e formas de
melhorar a moradia, cuidados com o terreno, como roçar e rastelar; enfim, temos
muito a fazer, mas sei que será de pouco em pouco e agradeço o apoio e auxílio que
tivemos no período que abrigamos o Projeto Lua Nova.
Acho que o que posso escrever, por ora, seja isso, valeu meninas...
Rui Takeguma, 13/02/2016.

