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o FROMIMENÃO [seio fiel a seu

0-5 como movimento juvenil

educativo, não aspira a convecer

crianças e jovens sôbre a verdade

de certas tendências e valôres. O

movimento não tenciona transfe-

* rilos automáticamente de uma

forma de vida social para outra.

Sua essência e finalidade,  
A EDUCAÇÃO DO HOMEM como

indivíduo que pensa, procura,

indaga, vive segundo valôres  ideológicos, aspira a realização de

princípios, debate-se consigo mes-

 

mo e com o meio que o cerca”.
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Quo imagem do horiom aspira o movimento formar om sua oducação?

to formular osta quostão xão nos xoJuximos a una analiso psicológica ou sociológi

em Nossa intonção é osclarocor a finalidado da 00008060 no movimonto, posto quo פוגה

sunsolidagão so rogliza, não nsxavos do srineipios idoológisis ospocifiçcados om sua -

platafoza, =ys aim no homem quo os raccvo o xonlizo om suz vida diária.

O no

 

"onto sondo Picl o sou carinho, coro movimonto juvenil oducativo, não aspi=

ey à convancor crianças o jovons sôbro a vordado do cortas tondoncias 0 valôros. O no-

“nto não tuncicna transfori-los' nuturiticanonto do uma forma do vida social para ou

tra, Sta 68808018 ₪ finslidado »8 do horior: : como individuo quo ponsa, procu

va indaga, vivo sogundo valóxos idonlógicos, aspira a ronlizaçõo do princípios, 0008-

vo-Du consigo mosmo o cor o molo quo o corcas

Nosso mosimonto, quo aspira a xovolução na vida do horior na sociodado o quo tovo

tries srtonto função nu rJalização da rovolução na vida judáica, quo טס020808ממ 8  

 

111008 61מ0]מו68 da vida 40 182801 o que luta contro a- rotina, Aa sociodado, » vida som

180018 ₪ 500 ostórgo = nosso movimento não podo so contontar sômonto com o assontorion-

דב do séposlguos idoúlógicas o sua transmissão.

Q movimunto dovo achar os entiinhos para a exristalização dos valôros fundanontais

o quo8
0 hunos quo aspira o luta pox sua 2001198080 , quo assogura a vitalidado constanto dos-

uy confimuzação do hos &s valôros encontror sua oxprossão na vida diária;  

alôxos o sua protoção fronto o abalos o dogonaração atravós do todo-sou caminho ,

 

lcngo o sujoito a tutaçõos.

Contossones, não 001002 מ0880 sentido, os frutos dosojados do nossa oducação. À

parontumonto usts tudo om oxdom: o movimonto oxisto, aumenta, exrosco o numoro dos ron-

Ciasdoxos, vs quo trilhar o caminho indicado, bom como so dosonvolver à so consolidam

we Anstituições do movimontos E aposar do tudo, quando so obsorva o novimonto סמ sua

14210, מ8,8680808בח 080% ) 00508 (no soninafio, na hachshara (con-

 

ixo lo propaxoção), o no vida do kibutz. surgo a porsunta: Sora isto o fruto do nossa

  Jdueação

Agorxão ustos chavoxim capagos do lovar a cabo os caminhos do movimento o xoalizar

sous valóras? a

/4 nad” passo nos nos dofrontanos com fatos contraris ao ospirito do movimonto? n

 

ryasira do considorar os 100818, 0 8 18812 ca, o montanto do dovoxr 0 00 ע08000-

 

subilidado, o dosavarovimonto do militôncia, 8 falta de considoração ao patrimonio, 8

בע ₪ 8 lirpoza, a dosconsidorxação 2 pontualidado o disciplina. Enfim, xoleções o re

 

o dc monbro' lo movimonto.   agõos qua dastoam com a condi

Sobonos a origom dostos dificuldados o astaromos nos contradizondo, so dissormos  
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quo é possivol sobropuja-las o corrigi-las tão sononto atravós do rosoluçõos ou intor-

protação corrota do princípios oscritos.

Estos probloras são docorrontos do fntoros divorsos: falta do maturidado, fraquo-

sa hunana, falhas do organização o oriontação, oquipo limitada do oriontadoros otc..A

quostão quo dovonos lovantar fronto à nós nogros: quais sorão as consoquoncias dostas

falhas na vida da colotividado or formação, om sua capacidado do união, na ostabilido-

do do homom om sou intorior?, Nosso movimento como ontidado roalizadora, não podo onca

rar ostos fatos, somonto do ponto do vista da influoncia sôbro o chavor no procosso c-

ducativo o sobro o nivol do movirionto coro tal, ras sim, do sua 0058000018 תפ 8

do chavor, om sou carinho do roalização, como odificndor do kibuts o da colotividado,

coro forjador da configuração da comunidado, instituidor do família, oducador do erian

gas.

É para nós dificil, dosto ponto do vista, concordar com cortos fatos quo so onr-

raizaxam no movimonto, o por isso procizamos tornar bor claro para nós nosmos,,a quos

tão or tôda sua conploxidado, o oncontrar o caminho para a corroção das falhas»

Inúhoras vozos, nós nos pordonos on cogitaçõos a rospoito das ondas do abandonos

quo ocorrom nos kibutzim jovonss

Nós nos rossontimos - como individuos quo ronlizanos nosso idosl, como odificado

ros do movimento, como oriontadoros quo sonos -por causa dos chavorim quo so oducarar:

om nossas filoiras pora o cominho chalutziano o quo deoopcionaram,

Compertilhamos dos problomas do nosso kibutz jovom, qua ô abandonado polos quo o

construiram,,tomomos por sou futuro o procuramos proonchor o vasio atravós do um novo

garin(grupo). E mais do quo o abandono om si, proooupa-nos "a forma do abandono", suas

manifostaçõos possoais o sociais. O abandono so dá som nonhuma luta do chavor consigo

mosmo q nas condiçõos do vida na roplização. Iroquontononto, paroco-nos,quo o abandono

50 84 como algo muito natural, som romorsos, som conflitos ospirituais... E som onbar-

go, ossos chavorim foram oduesdos durento muitos anos no movimonto, muitos dolos incui

birarn-so do tarofas importantos, transnitiram a palavra da tnus "como oriontadoros. Quo

mórito tivorar todos aquolos anos do oducação? Sorá quo não proporcionarar: nonhums ru-

dança na vida do um jovorn? Quo sontido tomarem as idóins, os valôros, as vivôncias?

Não procuronos nos osquivar da gravidado da quostão, não nos oscondanos por trás

do justificativas,. jogando a rosponsabilidado sôbro!'procossos objotivos!!, "tondoncia

gonoralizanto!"! atce. Exarninomos muito bom a nós mosiios: não sora molhor procurar as fa

lhas om nossa oducação, nas formas dosta 08008080, om sous moios do ação o telvoz nos-

mo no ostilo sogundo o qual nós nos 012101708 ao chevor na tnuaf

Vorornos, quo o conjunto todo do idóias, valôros o caminhos, do quo nos ocupamos

apozor do sor acoito polos oducandos; apozar do concordarom con sous princivios, não

ponotra om sou concionto, não so torna parto intrínsoca do sua individuslidado, não so

amalgama om sua oxistôncia possoal.



  

 

   

 

e

8/3

So são cortas ostas suposições. do nosso dovor 6 examinar ruito ber: as finalidados

c cazinho o os moios da 00 do individvo no movimentos Talvoz aqui 288108 a solu -

ção nultos dos problomas quo nos afli;om há tantos anos

ho osclarecermos a porgunta: Para que imagom do horiem educa o novimonto? = precisa

vos tor em monte as diriculdados.o limitaçõos inorentos no assunto ox dobate no nosso

novimento o na roaiidado do país '

E antos do tulo uma Dorgunta 78281: % possivel doscrovor uma imagem de lorien, um

“ipo humano idoal » dofini-lo? Sora “possi vol soparar o homoom suas vertos componontos

3 analiza-las sopazradamonto? Sora quo dusanto esta análiso não ocorro uma desintozração

lo organismo cor: q consoguonto intorrupcad do sua vitalidado?Sora Possivol concebor una

-nagem do homo18081 como finalidado ocucativa rool? Não ocorrora “aqui una idonlização

rtificial quo inoxisto na roalidado? E nais: Sora corroto da parto do nosso movimento

ןגס 08658 contra "standards" pró-ostabolocidos, tanto na conconção de mundo como nas

juostões ospirituais - fixar forma o traços caractoristicos à uma imagom do homom?

Poynuntas iguais à ostas o muitas oulxas poderão surgir ao tentarmos osclarecor o

issunto. Não toncionanos arrdar o lado abstrato do »robloma, mas sim, considora-lo do

ronto do vista da motodolozia oducativa: Precisamos encontrar o caminho de como anresen

tar a quostão como problema contral na vida do movimonto; possibilitar um esclarocimon-,

to tunútico do assunto o sua consoquoncia no »rograma do ação, nas: tondencias o atmoste.

ע8

 

alo Dovonos indajsar quais os valóros o qualidades quo precisamos vor como basco ,.

za q formação da porsonalidado do homem nas camadas mais adultas do movimento.  
Njo nos roforimos à doscriçao do uma imagom idoal, livro do inperfoições 8; não as

viramos forjax vip figura "elichô" uniformo. Snbomos, quo o sor humano tor fraquozas o À

nibições quo o inpodo do chegar 8% porfoição dosojade. Roconhocemos,o vemos coro positi-

0: as diferonças ontro os horons 'o a divorsidado dos tivos humanos. las acima do todas

sstas diforonças, nos o“dado dolimitar alguns pontos principais, quo constituon dononi-

 

dor corum no conjunto varindo do individualidados 0 08 6 01 procurado, a sor co

 

locado Íronto a todo homo6; vrincipalronto fronto ao movimento quo aspira à ur) moé

 

ficação revolucionária na vida do homo o do sociodado.

X ro a cormronnsão do mundo om qua vivomos - /

 

Nos vivomos on um mundo om quo foi abalada a exonça no valôr absoluto. imundo qui

 

i2 valoros olovndos e rovoluçõos inportantos sorcom dosvirtuados o dogonorados. Rosnira

 nice uma atmosfora do doseronça o cinismo franto nos valôros cspirituais o À morsl, cm

us mundo om quo dosaparocou q autoridade osvixitnal, o oxomplo possosl o a exoação do

figuras oxemplaross

Em sou luzar, surgo O so onraiza n adiixação go artista do cinosa, no ditador poli

tico, ao àz do osporto o a obs..'são polas preocupações ostritas o modiceres como, A

 



 

. . ,

comodidado, prazeros momontaneos, solidoz rs torial.

Nossa educação o “transmitido em um nudo sujoito à prossõos duscemunois. por pa

 

te de dois contros do influoncia gizantoscos o atomorizanto=st a ditadura bolchovi

telitária que tolda o mutila a imagom do homom livre.o por outro Jauo o ospicito mito

rialista, o ogoismo o a suporficialidado do capitalismo amuricano,

- À influoncia dostos contros insinua por todos os meios possivois cm todos os luga-»

zos o "molda" a jmagom do homom, antes quo possamos transmitir nossos valores o caminhos

  

Esta roalidado oxigo vágilôncia, atitudo do salvaguprda polos valoros do movimento

o oducação mais aprofundadas.

a, criso do homom na sociadado modorna -

Fala-so muito na eriso do homomn no sociodado modorna. O suêulovinto proporcionou 9

à humanidado exitos gigantoscos: Dosanvolvimonto 08 010018, aluvução do nivol 60 vida,

aumonto da duração modia do vida, oducação o instruçad às massos, intorligação maior en

tro todos os povos do globo torrostro, uma organisação politicos intorancionsl. Dã q da

prossão do que o homom podoria om brevo comomoxar a sua srando vitória na luta contra

todos os flagolos quo o amoaçavem o impodiam sou dosonvolvimunto, dc que lego nais olu

consoguixia a folicidado o a paz almojadas por tantas goraçõos.

Mas a roslidado é bem outra:,o horom contomporanao vivo om um cl

 

inn do insogur

 

do insatisfação, do aborrocimonto. Não so tata do uma psicósc passagoira quo so» ai

fosta somonto om dotorminados individuos ou do uma criso possoal o Local - Esto 8 o clá

ma-do toda uma goração, fonomono geral quo salta à vista, uu so contamplar sou tipc

vida, a litoratura o arto om goral, o tipo do lidoros do povos o paisas,

O sóculo dgzonova transcorrou sob o signo da asparança do modificar a 58 9

88 500188880 o consoguir a libortação dos povos. Já ontõo floroviam c nihilismo, a dcs

 

crença, o & desolação. las n asporança do molhorsr o mundo por nojo da dirficação do

 

rogimo o molhoria do nivol do vida oncobria tudo,

 

B ois quo os horizontos so alargaxar! povos so libortaram o chozaren8

cia; os diroitos do homom so ampliaram; aunontaram o 80 102%01060ש02 05 sindicatos “su

dopondontos dos oporafios; muitos tontos foram mercados ox prol da sogurança do vide

 

trabalhador; revoluções sociais tivoram luzar; povos o xagns subdosorvolvidos conacs  
ram sua indopondoncia o suas vozos comogam à sor ouvidas no mundo, B sobrciudo = c

grosso da cioncia quo produziu om ronos do con anos uns rovolução nã tetalidado do ves

Bos concoitos sobra a vida o o wundo, DB, Dara nossa docopção, no lugar da vastidão al-

mojada - a profundoza do abismos

Costumam explicar osto curioso Zonomono por razõos politicas? Duus guorvas runájo-

is, mazismo, doavirtuamonto do rovolução corunista, oxplosão do bonbas 85001088, - 



 

js
2dy

Fac vS pods Jogar q intluoncia dosuos fetorxss sobro a vida dos povos O Taisos c o dus

nanonto da scu =undo asviritual o do su; confiança no futuro, Mes, faltaroros à +  

 

 > uu nos caquivurmos do vor princiysl causa da exiso do homostdal: a proprio Cu

sonvias do sociudac modorna o coa modo do vidas ;

Nao podomos, mosto coatoxt:. invostizar profundamgnto nsta surosiçãos For noeu.

êndo do nossa oxplicação contou ar-nos-ónus om suliontar al guns itous principais:

₪ שס 40 à, dosnv,-vimonto 85 800-08360 modorna osté Intirnamonto 1109360 go doss:

«clyimanto du sus oconamia. capilalisto.s:0 doterminou a prodáção em messa,0 surgimonto

314 motrópolos,o disto rosultou o rorpinnto da ligação סמועס o homom q sou trabalho,

vos fatervs modificaram profundamauls a vido da socicdad- o o bon ostar do honor om

 

05201

  

  

940vrganica-
ora ligado vo .

 

vor vínculos ostroitos do rosponsabilidado0 Sa qual é Deo

conjuntas  

   poquono númoro do filhos ató o £eso adulto

jotrabalho- |
voga dostitui

  
    8

5 60 .41סע próprio, no mecanismo gigentosco de

  

io modorngeBlo orvoncão uma função dotorninsda,som contacto com q fruto do sou
4 4 A , etaribulho,5 soii intorosso polos outras fascs da produção - clo q oxtranho ao trabalho

196 nj0s roaligan, "

 

qua |

- לי

 

O individuo n=c tom possivilidado do perticinar possoslmonto na diroção & vida “Va

0139880 dk Única coisa quo lho é dada - 8 códula duzanto as. olciçõos;pela qual olo “9

» 00 025  antosco 9 esonimo ds us partido político Ba toda q parto olo O um

 

lulus ndo possui um kybitat cozial no quol 8 08082 00 821ע0ג%ע0 homons quo o

 

sonhoso quo rysnoltom 5008 502%120מ%08-

naisali

   

 

5 0 sontido do progrçssi de humanidado o sun libertação dos laços de à

crendicos obscurantistas-lov soculo XX o z»cionalismo chogou a um desenvol-  
vel quo ultrarassgu todos vs limitos:clo ocupa o lugsx da vida ospirituol o mui
   

 

mosmasisto so nota elaxanonto >ole ironia,dagprozo nox vívoncinsומ-בש5

250448 é Sontimontosso

 

axdalismo +
tao tendo outro contaudo rostringiua-so 08 8921280008 608 1101508 5 nvecs sida

dus notoriais, tois como sony

 

jo; soLório;conodidado, luxosoxitaçõos, felsidado 695 20155
2 . , E .

ףסטב 20830818. rolaçuo טת%עב'בבטמבקטצבטעה 8022 carator diroto à hutno.) oxtranhozs

  

racterístico das xoleçõos entro h

 

“Qio do anortamputos;no 0-  - no grando

 

cinguesת1פטפבוט011030ב0  
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7. Solidão -

O horiem moderno libortou-so da autoridados oxtorioros(roligião, ditnduxas), mas

por outro lado, aumontou, sua solidão o sontimonto do disponibilâdado o vazio fronto às

instituiçõos sigamtoscas.Arranhacóus aos milhõos com os quais olo 80 choca a cada passo.

O particular passou a sor o grac do aroia quo participa do torvplinho goral,por força

do procossos doscomunais o contiguos nos qunis não podo doninare

E, sobrotudo: são conhecidos ostos procossos no ambito da vida ospirituol.

leDivisãoda cioncia - 0

Er ramos socundários o ospocinlização om natórxiascado voz maús rostritos.0 cion=

tista fica nbsoxto om sua prófissão dolimitadasA riquoza do conhpcinonto 0 0 elovação

do ospírito não são domínio da intolcetualidado do nossa goraçãos

2. Runtéra do contacto ontro a cioncia o o mundo ospirituel =

Crosco om importancia uma olito tconocrática do oiontistas quo não tom pondor para

as fontos da cultura humano o que não tom tondoncia vara o mundo ospiritual o À moral

humana

3eNiiocanização” da vido cultural -

Atrovóz do rádio, tolovisão o cinonacO homom pordo o contacto com p palco vivo cor

o artista o homom do ospíritos

4.Pronsaganda o nivolação -

O dosonvolvimonto om prandos dironsõos dos rpios do propaganda do todos os tipos,

chega a onvolvor c homor todo o tormo, oxplora suas fraquozas o so adapte a sous instin

tos ce fraquozas matorinis,

5. Limitaçãodavidacultural -
Manifostaçõos, gigantoscas; compotiçõos osvortivas on quo multidõos assistom à apro

sontação do alguns. A qusoncia do todo o osforço para eriar fostojos o vivoncias socio-

cultuxais. O תסמסמ 6 sompro um ospoctador passivo.

Bstos foncnonos - 08280%0ע18%1008 da sociodado modorna do sóculo XX - dosanvolvo-

ran-so sob o rogiro capitalista, ilas ó prociso notar quo isto não sycodo oxclusivamon-

to dovido no rogiro, mas aos procossos do vida no sociodado modorna. Da mosma forma que

não so podo cxplicar a exiso do homom atual sómonte à basco do acontocimontos politicos,

não so podo tanbam atribuir sómonto ao rogirno as causos do dofoitos da sociodado, AS fa

lhys são muito mnis profundas, vinculadas à mudanças corridas nas raizos da oxistoncin

huzpro o social,

Nôs nos ostondonos à proposito dosto assunto, pola possibilidado quo nos, oiaroco

vara tirnz conclusõos inportantos para a educação do homor om nosso movimontos

Nosso paísy poguono o om faso do ronovação, acima dos orproondimontos do carátor

nacional qo socinl, possuo ainda a força para so opor, fronto À ostas manifosteçõos dos

truidoras da sociodado modorna, quo onumorrmos acima. Nas não ostojanos dosprovonidos.

08. 700528 0מ todos os cantos o influi

 

O "ospirito da 60008" já so faz sontir ontro n



 

MT

nrincipelmonto no cspirito da juvortudas

Em outras Ópucas, ao alçar o horom os olhos, para o alto, via o eóu longinguo c

vasto, Hojo olc vo o ospaço o sonha conquista-lOceu À tonsão noxvosa quo onvolvo es no

ticias sobra a''conquista do osrago? o mode volado quo acompanha toda 08%0 guprocndimon

%to; provom da vácuo oxispanto no coração o homom or sus exisos

q!\ judíica ori quo atuamos.

Dovonos lonbrar quo nós odyeanos duntro do uma dotorminada xoslidado da cvolução

oultural o sociai do vovo judcus

Mais do quo qualquor outro, distinguiu-so o povo judsa por uma suj oição à nutori-

dado, quo nbrangia toda sua vida o ccuscrvou a 40881980 868 valoros individuais c so-

ciais, o costumos não sujoitos À influnncias oxtornas»

No entanto, osta fortaleza 801188 £ci abalada na ópoca do iluninismo, com o doson

volvimonto da sociodado modoxna o a passagem para um novo tipo de vida om Isracle 70 =

ram abaladas as basós da casa judaica, sus forma do vida o sou modo do axprossão no

dia ₪ dia 6 inclusivo os sous fostojos xoliziosos. Io fundo, ainda ocorrom om nossa vi

da om lrotz, concionto q inconciontomonto, lonbranças, tradiçõos rolipiosas, horanços

daquols passados Por outro lado, busoamos o tatagios o ostilo o a ostrutuxagão quo doom

sontido À vida matorisl, vazia do valoros olavados o absolutos o quo solidifiquom um

trndição na nova vidas

Nós oducamos em um 8 om quo so roaliza a tarofa gicantosca da congropação das

diasporrs,0 sua 20880.0 ha “auvidas do quo 6 prceiso onriquocor o oducar o horion c a

suciudado. lins são lmorontos À osta ronlidado alzuns gravos porigos! caldoamento &c ho

moxs com tradiçõos 0 מסהס do vida diforonto, ausoncia dc caracteristicas sociais conso

lia

sorávoia Dara. a consolidagão do una tiadição social o para quo so forjo o homom do ca-

+

 

. 2% - RE - 5
das, corrontos c intorossos antagônicos - Estos fatos não propiciam 5 001810008

 

srando positividado oxistonto na variodado do fatoros quo 10080 Rosעאוכל4.0840761

trutuzação do pois, podo scr a causa quo limita q lrmoga & 'exristnlização do honon o 8

sociodado.

"O Qrionto ongolo sous conquistadoros! - usto dito provou scr corto, muitos vozu:

Ho vonlidado histórica o donoruarica no qual so consolida nosso omproondimontos "ox

vossos caginhos so Zaz sontir n influoncia do "ospirito do oricuto! nas possoas quo

514 aluga. Dosloixo; Lassidão mont21; prodosinto dos instintos, tonpuzanunto nenlorido.

Não podomos daoixar do confossar quo osto ospirito so faz sontir qm nossa vida 6 nel

tua sob divorsas moncixos, principalnonto na foição dr juventudos
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ão livro dora finolid-dos roalizadoras- Educa
 

Hô dificuldades o rostriçõos quo docorom do modo do sor da Tauá, n oducação

vera o socinlismo liberal, contra noldos pro-sgtabolocidos obrigatórios na concop

co do mundo q fontos ospixitusis, oducacio para a auto- 2001128080 םה Nitioshrut

(colonização). A 60בס5ַהֶסְהס 800 811818, 2540888 nos valoros da democracia 0 11002-

dado do homem, rejoita o unifosmização do oducação, o caninao diroto o rápido em

diroção a finalidida o quo acoiva todos os meios para isso, a ovrossão ospiritu =

al, da 0080460018 6 88 crítica 9088081.0 contrório, ola obriga a uma bus -

co incossanto so caminho corto, contlitos possonis o oxamno do cada valor vor si

“osmo. Embora ôsto caminho sojn fiol acs valoros da 800100980 socinlista o aos

valor 8 do ho 001008 1204080 0ע10ה5580% 0 20 movinnuto ignocilhos o vroblo-

 

, o > Ses ,
mas, inexistontos no caso da educaçao %0%911%8ע18,ססע 90 lo. Inumcras va  

nos tontados pola facilidado oxistonto na oducação ostorootipada; na assimila =

 

930 autooratico do conecitos, na inobrigatoricdado do cocrôncia ontro idoias o a-

tos, c no culto ao lÍdor todo-poderoso. Como devo s:x comodo para o oducador cujo

progrosso do trabalho ostá -selarocido o dolimitado do antonão, quo não vrocisa

so dobator om conflitos, »ois as 0000000508 o forma do vida já lho são ontrojuos

dizoridas!

«3 vozss procisanos do fôra do vontado nara nos onox À tontaçõos o fraguo -

2=s momontâneas docorzontos da 1 maciôncia om nrocurar comvrooendor o valorizar a

prorunda vordado odueativa, contida nos fundamentos do nosso caminho.

Dovomos dofinir a nós mossos a 1128118886 oducativa contral da ךמטאספעמ

הסהרעפסב40ע0ץה1סע88[כעשתבהס da 105460 do 26.01 6 800 2020016000.

62 ם800מספהקפעה₪ם808בהא(2081328980)מה1151ה8געט6. 6062 61202 =,2 una
4 4 > 1% 4 E 1

vide do criação do kibutz novo, do grupo do vida o do uma cultura proprias

 

1 + 1 1 2 + 4

Nos oxiontamos os nogsos chavexim naxa 8 582029 68 םעבתש 6060 19880 702 sua

. DE E 2 7 a , em RE
livro iniciativa crindora. Não ha duvida quo Gste O um não vrivilezio. las, Dor

 

גרב43
grande rosponsabilidade que ourica p uma cogrôncia omsסט\%עס1580,ע.רעטבסמ%הטמפ

 

tanto o uM carator firmo. לפעמ Lograrmos ôxito dovorenos orientar paxe vme Tormo-

 

dividual positiva o ampla que soja canez do chogar não so a doeisõos supro-

  nas usa ou chegar ao/augo do dodicação & Bac 0308 70880038 bas, prima

 

ais função da xonlização nes quostõoscinalmonto, sebor onfrontar ps lutrs di

  nraticas, no sobrodujar eoust=nto dos stintos o às pquozas

  Nós odtenmos nº movimento sôoro o fundamonto da igualdade c do Shitaf(colo -

 os A , , '! . 5 a
tivismo) sobre à vida do kyutza como o siston» quo aspi- transformar astos valo

4 44 1 1 4 4 ָָ

=0s do tooricos om 92881008. (8% jastos 79102081 a vm alto nivel  
ל4.0.;..,

de discinlina intorior, dorinio do hocin sovro sous instintos, a 1800164880 80 808

%0 8 8601880 60 קהעטרס (| ronunciar om favor do »roximo. Isto ם800600808008080מ-

- / 2 À 0 . . ,
to atravos ds um acordo em princípio, vacivual, Êstos valoros, “ar> logrê-los o -

io sua putori-

 

brigam à costunes da vida, oxporitncia do vida om grupo, sesita
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2 a

dado 0 ע8008701%0בעסק.

Isto tudo au conjunto: a ai

 

ado qu dosorovor u   400 do homem! o mundo
, :

0 5 00008 838 quo vivonos;   judaica; ag restrições do socirlis

 

4”
וכפ%סעתממ-180תצמ0עמ8מ88

 

gravos quando םספסתססה+עהשספ5%268%8ע093110ה00 8oduesção quotidimes idéis «ron

do, (ex  80,0

 

3 nroge aos lagos da condição humana, ins-

tintos, astroitoza do |

 

fraquosas vossagoiras, tondôncia vaxa trilãor o

cai

 

1 2 É auge 4 . +3 5 -no mais 28011. 2 8121611 טבטסעסמטה 08%540 60 502580 constanta vara so sontir

a ligação ontrc o dia ה 418 0 5

0עעסמ60921010811008גס

 

oncoxtra o caninho om diroção 8 Sina-ב8ס8טסה950  

: +
lidado conhocende-ar as

 

iculdsdas quo temos vola frontos Isto

 

- , /
nao sora consozuldo som   o do uma vorsonalidado o que

contor:  ;50 גס8080ץ*1סעספ80סב to o su ontrosanonio תטמפ 6

harmônicas

O oselaracinonto da ossência da ima sa do honom no movimento - o paninho “axa

 

. . 5 . , > -sun cristaliza)ão 6 Cormasão 0 9 cuastro nd sartal do nosso olucaçãos
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“ICHUD

As FONTES

“Todo homem, precisa,

Miriamente sustentar a

luta contra suas fraquezas

e imslinios. Como um apoio nesta

Inta, precisamos muni-lo de

um conjunio de relações,

considerações e reações,

Pescados nos iundamentos

ideais de mosso conhecimento

“e do mundo espiritual,”

HABONIM

ESPIRITUAIS

 BRASIL
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FONTES ESPIRITUAIS
 

  à Imagon do Nomes 6 astrbolocida sogugdo dois tinos do obsoxvação:

1) suas Contas Gsvirituais o idoolóvicas;

2) 0 sou modo do oucaxrar a vida o 8 300100800. 0 quo quer dizor: ps 91208 0

 sou mundo ospirituol o ₪ forma como so oxnrossa om sua porsonalidado, sua rola -

gão uv ronção fronte aos fonóciomos da vida, o da sociodado,

A otucação do houor om nosso movimonto so nutre - das fontos de cultura huma=
, 7 E . ,

+ do movisouto onorario mundisl o do movimento onerario om Erotz Isra-

 

ul. Procisemos cxeminar sou ontrosancuto 388 284268 8 formação espiritusl do ho =

nox, dofini-los para sou conhecimento » 8 ponetrar nos constumas do sua vi-

ag. é E

As ralzos do nosso mundo espiritual so nutrom do sois fentes: cultura humpna;

cultura do Isrsol, socialismo, 81001800, sionismo-socislista, Estado do 182901. 5

4121011 28562 טמפ soparasão dost-s fontos osnirituais antro si«Na formação do ho-

mom clas so ontrcleçam o sa apoiam umas nas outras. Mas, para uma molhor explana +

ção, tuntonos sovarô-los, »axa dofinir molhor 9s fontos do nosso mundo ospirituals

1. Cultura do Homon |

4 8001083808 dosonvolvida,anpozar do 8008 840101%08 08 6 8

lurdoira da cultura humana, quo lutou duranto todas as ópocas nistóricos pela olo-

«ação do homom o da sociedado s conquistou pouco à pouco suas vitórias : AsecoLri-

'n vordado, ponotração nas nrofundozas da vida q sous sogrôdos, sobrepujar

408 21820108 88 naturoza; olovação da nívol do vida o molhoris do suas condições :

»rovareionar conhocimonto o instrução às massas; alovagão da qualidado da produção

da h.

codificadas dom o coni:zimonto de todos os homons o por ôlos aprovadas; rogira sos

 c ruvbura dos laços quo i 06800 sua iniciativa o faculdados; lois sociaisבסמ

0181 bascado om fundanontos democráticos, sujeito à crítica aborta o livro do anda

cidedão; forma do vida cultural assontada sôbro basos morais o rplaçõos huranas.Ão
6 4 2 .

procurarmos aducar sobro 88 bases da cultura ouroreia, ou   ט8102128-188,
4 2 4 4 1 1 1

evitar o rompimento do algo que 6 o patrimônio-basc da cultura do homem, no 0
2 / קב

do uma crítica aos8 nogativos que a acomnanham, À pelo contrario, sabor

 

sonarar os £-tôros contranroducsrtos quo so ligaram ב osta cultura, nara consorvar

508 80000%8 \

2, Culturado1980
Não. colocamos cm discussão 0 95-01 da cultura do Israol em nossa educação e

formação. llas, por ums quastão do rotina o »roguiça mantal, não prestamos » nós nos

ו , do sun roboreussão סמ 2018020 8258 valoxos ospirituais o eduestivos am

nosso vida o como 50 exnrossa ostra cultura, próticanonto, na vida particular o cos

lotivas

às vozos, 1/5 naroco quo nossa atitudo frento à osta horanoa provôm mais do
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uma 0081808080 om relação a uma tradição antiga, o da qual O agradavol livrar-so,

do quo do sou valor ossoncisl q indisvonsávol para nossa vidas

Para a colotividado roligiosa, os valoros da cultura do Israol representar 0

contro, o ponto do partida vera toda sua formação humena o cultural; aparxtar=so dos

tos valoros, seria o mosmo quo tirar o fundamento da vida. Mas, “ara a coletividade

não roliziosa, temu-so a 100288820 ףוגס08308ץפ88010208גו 0. Cerrogan-so os -

tos valoros, por consideração c roconhacinonto à uma autica tradição , mas, 80 so

eporcobor do sus indispensabilidado o do sua relação vara com 8 própria vida, do in-

divíduo o da sociodado. Som o osfôrgodo רעססטעהע interprotoxr ₪08 cssôncia como cul-

tura do vida obrigatória, cômo oriont-dora do caminho o forjadora da personslidados

Sorá quo so E io concordar com esta zoplidado na vidr osmiritusl? Sorá possí -

cultural som livação à formação possoal 60   regar uma bagasvol a longo prazo,e

    

   

- - at 4 .
homem? Concont s equi sàmonto nosta quostão concisr: quais os valoras oducati

vos quo absorv

de so ו E

mos aqui gscolhor dontroos fundamentos do judaísmo, os valor-s que se fazom sontir

nogso múndo csvixitusl e de nosso herança cultural? É difícil0

aupstão moroco uma rosposta bom intgpnrotad> o longa. Tento =

em nosso mundo ospirituali

a) Positividedo da vida - o sun inviolabilidado -

Há valor o scntido humano para a vida do cada + idivíduo ("que 8 a imagen do Do

us o homem foi exriado?). Esto valor O nor si asno absoluto o não hã o quo discutir

mosmo so o homem sº dosvia do rumo corto, ou 8080028108 sua vida, mosmo so ôlo fra

08888 8 80 088090098.

b) A 1148118880 da vida -

Não rosido na sua existência física, mocância, mas om gua olovação; por sua

própria fôrça, em chocer o homom à um nível mais alto, sobropujar-so a 2) mosmo 8
. Ban , E

suas fraguozos, nolhozer sua rolagão ao vroxomo, chogrr a uma plonitudo moral oE

5 oma harmonia, Sua vida 6 adquiro nova dimensão quando so liborta dos limitos do

sua ostroitozas

e) Auto-oducação -

98%0 6 o cominho bara consoguir tal (1מ2118ה80."מעמ 18%0 806 850050 08

0885 1000 8princípios: sua rosponsavilidado coxclusiva frento à ends fato o

ação; libordaão da oscolha no modo do vida )" 8 ₪15 quo coloquoi anto vês » vida o

& morto ..» 0 0800128850 8 ץ188"). 100800 89 o homem fracasso o oxra, fica aborto 8

sua fronto o caminho para o bom - a possibilidado do porxdão.

d) luta om rol da verdade o justiça.-

À oxRoriorização mais do quo ovidento do sou acatensato nos valorxos שרפו

sus busea À plonitudo o olovação osviritual; rovolto contra os lajustiças sociais

; valor da

 

o sus luta contra as mosimas; particinagão o intorosso na vida do proxim
, 7 ,

frotormidado humana com apoio na vida ("E amoxás o próximo como 8 ti תספהס").

sous instintós - condição vara a clovaב88020

 

a 7 ,
e) Conodinento;- Domínio do ho:

₪
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cão moral, Esta, luta quo o homem trava corsizo mosmo não o diminui, nas, 0010 contra

rio, O gnobracos

x £)
. , ה , 4
É a baso do comodimento c apoio a vica humana. É » cólolula social orgêôncis da

jida familiar -  

socigdado quo conexotiza os valoxos otornos do horom. Plona rosponsabilidado para com

   

  

  

  

    

nl sous doscondontos o prando idoutificação com sua vida.

8( 10008 81הע18א -

É a modida jo iunagor do sua vida. U principal não são as idôias ou as Dalavras,

nas 958. ("עעסלטפעךג128ב6ה%0, 48202 o bom, o modostanonto ir no cam do Do-

us

h) 0 ןוסמסמ ₪ 0 povo -

O homem 6 o contro da 6218080 0 É preciso guardá-lo, cultivá-lo o olavá-lo; 0

vOv. ão 6 uma agrogação cacual; macânica do indivíduos, mas 6 wa corpo com ossên -

6 via O finalidado própria. ão hã valor o 01008450 טמעפ0םסהסמ8תפס sor no conjunto

da vida organcia do povo-suas lois, costumos 04

Êstos valoros brotam 688 1018 da Torá, atravós da história judaica, da horrn =

co da cultura ospixitual, do conjunto do tradiçõos, imagom da fomília, imaçom do no-

וש 30800 - 8188 são a síntoso das 088838 0801ע1%0818 0 0006881788 40 10801900 aero

vidncia do vida 6 não amontoado do dossraças 0 simbolos.

a Tomos nós ligação vital a ôssos valoros? Significapara nós irporativos do vi-

da, valoros oriontados, quo indiscutivolmonto influonciar: sóbro a imagor do indiví -

duo o da sociodado?

E 98855 porgunta, por sua insvortência obrigou-nos à ostudo profundo c consideração.

Mas, mosmo se duvidarmos do nossa dossibilidado de consolidar hojo סמ dia, formas do

vide quo 80 tormon tradições pormanontos já מפ oração da rovolução judaica, também

em relação à colotividado não roligiosa, procisanos considorar os valoros anonta -

dos antoriormento - coro base para nosso mundo osniritual.

A xovolução judaica quo ocorro om v 1552 foração não procura dosarraizar O povo

do cominho histórico, mas xmovar sun vido q adrptó-la 80 ospíxita progrossis =

ta do mundo. O מיפפס 088017050 nacional dovo jovem quo absor -

למ ão trondo aútipos

-Siogisno
d sionismo xossa sômento por sua firalidado política. Sou fundamento

- מ do עסטסךטבסג.-טה 182861 8000200 8 visão profótica 0,800 828128002 -

to na terra quo o forjous

A visão da 20800180 6 0 + manto do sionismo. Sua ossôncia: concontração

. da maioria do vovo 10080 0% םטפת 8histórico 0, עפגסט8טמס7185880רעב

basoada nas tradições do sua cultura ancostral o oxporiôncio das goraçõos.  
 



 

x - , .
Amor a Israol : Ligação orgânica 80 povo, sous sogrimentos o lutas, sua cultura

8 formação. Sontimonto do varticipagão om sou destino oc sua vida, com todo judou,os

tecja ondo estiver.

-União do povo:sôbro tôdas 8085 corunidados o tribos;a dospoito das difor-nças;,

da distância, tradições o costumos, prevalosco o rospoito à tradição do vida judai-

08 6 sou enriquocimonto pole influência dos valoros humanos o sociaise .

=logação da Diáspora: com tôdas suas roporcussõos sóbro a vida do povo, do ho -

nom c da colotividado. Comproonsão do concoito sionismo, como valor rovolucionã  -

 

rio possosl,, social o cultural. Luta contra o surgimento de fonômenos do diásporana

video do país. :

182801, %0עע8 0 Estado, como única patria do povo judou, mesmo so não ostá em

sou podor hojo om dia, concontrar om sou intorior todo o povo ou sua פג.

Continuidado da corronto: Nossa vida om um ostado indopondonto. Nossa ativida-

do social,o cultural, 6 um olo na c=ioia das soraçõos do Israol, desdo sua formação 8

como povos

,\ palavra "sionismo" passou a ser usada con o sentido do algo não prático, ir-

roal. Procisamos rostituir o concoito do sua antiga rvfrnidado o, oduçar sôbro os va

loros do sionismo como fonto do nossa 26ע68 o como oriontadora do sontido do nossa

vida cu Israol. |

4. O Socialismo
 

-h rovolução na vida judaica processa-so numa 60008 0 transição de um rogino so

cial, bascado cm nrineípios enpitalistos para um rogimo socialista. Nosso renasci -

monto nacional ostá ontrosado no procosso gigantesco do tronsformaçõos 8001818 no

mundo; absorvo sus visão social das mudangas quo ocorxem sôbro 8 2800 da torra; on-

contro-so num anbionto do oxpoctativa 5 uma sociodado molhor numa luta constanto 9

procurando guardar instituições antigas quo foram abaladas. 60815 05 "10208 80002>

rontos dos fundamontos do socialismo, válidos para a vida do homem o para sua confi

guração possoal?

-Nocossidado do vida idoolózica: lixamo dos fundamontos ds vida 0 do sous procos

scB,. procura da connroonsão do sou sontido o sua diroção para a preocupação idooló-

gica. |

280818 40 valoros objotiva: na anrociação da vida humana o da sociadado, na

valorização dos fonômonos que ocorromn dirento a vida, o na fixação do sua posição |

E

 

to nos fonômonos ; concoitos o acontocimontose

-Igualdadodo valor ontro os homons: Roconhocimonto do valor possonl, obsoluto

c único do vida do cada homom, o sou dixcito àplona o livro oxprussão possoal. Cria

gão do condições, nora + doscrvolvimonto do todos os homens e para quo encontro son

tido om sua vidas : a  
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-Libordado do ospízito : Procura incossanto om 4120080 à liberdade espiritual

acão, so direito do investigar, aprondor o pensar, criticar, reflotir, pro-

 

tostor o 80 exprosser a rospeito de qualquar assunto, no quo concerna à vida do in

divíduo o da sociudado 0 om sua relação Do universos É

-0trabalho »ohomom que trabalhartrabalho como fundamento da vida para o

homom o para » sociodade. O trabalho como fonto da oxistôncia o çomo cemirho para

a olovação do בסוגסמסע 010 8 8 09106028 60 trabalho livro, O valor do 0 -

mom quo trabalhe como “Aso para a valorização da vida à sua olovagão.

-O valorda vida om comun:o da ajuda mútua com caminho paro a alovagão do ho-

mom o de sua criação, o dofosa fronto /v dificuldados da vidas

«Trabalho fisica o ospiritual: 4 nocossidado do junté-los oxganicamonto à vi=

da do indivíduo o do sociodado para chogar à uma plonitudo 6 evitar suo docodôncia

5 1

«Critica: a rosvoito do tudo, tantv da vida prética como ospiritual, da vida

individual o da sociodado 0 oxigôncia som o mínimo do 0080088609 para corrigir as

injustiças sociais o ps folhas da vida do homoms

-Nogaçãodo capitalismo: como rogims social basondo sôbro 8 doscriminação on —

sro homons o concordância com sous insitintos ogoistas, participação ativa na luta

política o social contre o mosmos

-Auto-roalização:lsforçar-so paxa vivor didrigmonto sugundo a 16618 80019115-

18, 3מ0108178 onquanto impora o rogimo canitalista. Encarar o caminho atô alcançar

₪ ₪8%8 slmojada como parto insoparávol da mos. Oriantação 48 ץ188 816218 om diro =

cão à idéia,

“Não so trata do 028698 abstratas, mas do princípios para a vidaindividual e na

ra sua imogom humana contidas nas basos do idoal 800108138, 0 6816 todos

os problemas, tanto do indivíduo como do coletivos

5.Movimento oporário israoli.

O movimento oporário om 189801 0 ô um movimonto 9011%100 apenas. Principel

monto - é o movimonto odificador do povo o do país o quo so oncontra no conto do

gigantosco procos.o histórico do profundo rovolução humano 8 social quo ocorre na

vida dôsto povo milonário, dotontor do uma grando horança nistórica. Bsto movinon=

to dotou o povo do valoros quo moprosoniam a baso para sou mundo espiritual o para

sua configuração pisoale

0 8121011,ם0עמעפע o propósito politico, as conconções o lutas mo:tois; dos va

ב0ש08 20880818. Contudo, .mrocuromos lovantar aqui aqualos mosmos valôros o basos

do sionigsmo-socialista quo tom ligação à vxistônca do homomn quo vivo o roalizo 05-

te idóias ,

-Idontificaçãopossoplconosvalorosdazovolução

judsica:

Polo roconhocimon
A / E ו

to do «su grando valor humono o sua força irutifora para a vida do individuo o da

sociodado, paxa abarcar o sonvilo da vida, atvavos da ligação profunda com o pro =
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108788000 histórico 0 08 1מ%סמפה 0%000%8%178 88 promossas do futuro. Sontir

o lugar contral ocupado pola vide de nação o no 0120810 88 vida do homom o da huma,

nidados

«A questão contral - ronovação da vila do honoiw judou: A ronovação nacional m

sua oxprossao mais profunda pola formação da imazom do um novo tino de horncm judou

quo eria uma nova oxistôncia, ou quo o honem 4x

 

lha nums sociodado livro, om li-

gação à sou passado histórico o à sua culturas

=frabalho físico o volta à naturosui o à vida om contacto com a naturoza como

baso pars a0 da rovolução juinica Como fundamento pare a renovação do

homom judou, paz> a configuração 60 sus vida como povos

  1 Sontir o ontrosamonto absoluto entro o ro=A hazmonia do sionismo-sooialist

nascimento nacional, humeno o sociai om tôdas as fasos da 2081128080 60 sionismos

  
Los E 4 4 + so 4

-Papol aospocifico do movimonto: Consciôncia do valor peculiar da revolução ju

+ 2 4 + Cs + ₪4 2

88108 8₪,00 ospocífico do movimento arário isrgoli quo consolida osta you

volugãos
diga :

1 0820011100 do movinonto

 

-Indopendôncis do caminhos: vola valorização do
1 ד , on ה A

- anrociação o orgulho nola nossa ex iação rovolucionária, mosmo so osta for voquo-

. - , 2 .
na do dimonsõos, o naxca om numoro o força am rel;

 

cão a outros. Indonondôncia idoo

1ózica na oscolha dos valôros o fixação dos cauinhos da ronlizaçãos

- O pionoirismo nes 091: Como suporto princinal da consolidação da zovolução

judaica. Roconhecimonto do v-lox de indivíduo 2098112880 מס0יס

da vida do país, como basco para a +8 exiadora do sionismo-socialista, O valorda

coosão do movincnto chalutziano roalisadors

-“Libordado do oscolha do forma do vida chalutziana: Reconhocimonto do valor e

da nocossidado do vaxinções na oxiação chalutai: q Libardado do todo homom osco-

lhor a forma do vivor sagundo suas 0000000608 0 8 gôstos, o sua forma do oncarar

à vida. Roconhocimonto da izualdado do v-lor ontro todas as formas do vida chalu.=

tziona reslizadoros o rospoito à sua formação, oxnrossão o problomass

-Primazio às nocossidados do coletivos: Consciência da nocossidado do rospoito

ao colotivo organizado. Auto-oducação para oriontação das docisõos democráticas do

grupo,o sus primazia om xolagão nos intorôssos particulgros do peisdo

 

lado, o

 

סטלעס.

=U  fo! do povo om sua luta por um futuro molho, apozar ão םטה 815002880 é va-
 

riodado; união dos trabalhadoros em Israol, quo vivom do sou trabnho, apozar de su-

 

as conconçõos difoxantos. União dos chalutrim xuslizndoros, onboxa 2818 8120208

cas na manoira de vivor, do concopçõos o da forma do onerar os problomas da vida.

-O dixoíito do oriticar; de con ostar » do renovox:Prontidão para ronovar valo=-

  a x רה
nB-luoS sompro do novo 5 luz da oxporioncia o da

ros, concoitus.o conquistas, O oxai:

visão do idoal.
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Consóguimos chegar & uma. indopondôncia política ipós tantas geraçõos quo, vi-

voram na 81850028 om paísos ostranhos, tornou-so o judou cidadão, om sou país. Wo

poríodo prolongado da disporsão, considurava o judeu, o pais ondo vivis como extra

nho o muitas vozos Lostil. As leis do país erom poxa ôlo vrojudiciais o ora preci-

so ludibriá-las para sobreviver. Exisio o porivs do quo 98060 8001, no Estado do

Isra0l indopondento, continuo o judou 4 onçarar o govôzno, suas institui jões o su

as lois, como autoridnas «ytranha o Nestil. 0 período prolongado do luta contra o
e E

itos no pais vi

 

domínio oxtrangoiro ou Israel, tanbim. deixou certos vostígiose MM

 

- 5 ,
סמ 18202840 rostrições ao ,סצסעמס 6 at6 nosmo dosçnvolvom us romantismo dos

vel do “luta histórica do judôu conixa o הסמס".

 

4 oducagão para um civismo sadio o criador 5 8 %ה2010 nrincixa nara a forma-

gão da face da nova goxação no pais. 4lzuns fundancutos nosta educação: \

-Domocracia: como caminho paz a construção do 9848 o do 0010198 8001918. 4

axpressão política, social o huraa do princípio - igusldado ontro 03 homens 6

libordado do ospíxito. Volar poles vagos da vida נס pois são a oxpressão

primoixe da indopondêncin do Isxaol« .

-Rosveito à loii o proonchimento dos dovoros do cidadão. Ajuda para o our
TOSA

monto da 101 0 8 o aprofundamonto de disciplinr iutrrior

prá   

Voluntariado: Dosonvolvimonto do voluntaziado 0688091 6 disposição par» nty
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ax ₪ סטתלעבע%8ע0188 1201096088 8 009 o quo seria impossível realizar som

liveo militância. \
-סממסשמבפ80קח1:18עעסא1תפ650 5    a 60 182901 o cxposição daquilo que

contôm: megnificôncia do outrora o imagom da vida do 1820801 no passado; cólisas

majostos»s O graça das vistas de Isr20l quo so mostram £Acilaonto à todo 08060%8-

dor de hojos
, =.

-Agrupamonto desdifsporas כ sus fusdo: artic

Egxaçãos Bsfôrço dirigido para romovor as distânçias ontro as diyur

ão ativo up absorção dy lui

 

as comunidades.
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monto do missão do govôrno יי soio do novo. Sua 00803015 מ roalidado d
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ciência do movi-entos
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nsuio à odifigação do mundo ospiritual do cuavor do m vimento o & sus ima

.,

E co

 
 

 



 

 
me sucodo cm muíios problomas de vid   , ₪ 8121011 60 80 18202 wi

sf a. 4 4
613ע69518תספהמ?העתהספףטסהה\108טסםתרעממקאןספהסוג

Fe -.2 duב820סתספפסע65ם1+ב1תבע10024₪0 O Homom, tonto quanto c moviacuto, 2

ondo absoxvem as fontos do ספהב50, lo quo olomatos so estindo sou mundo idor=  

+, , - 2 ו .
lógico. Mas, 6 80 םכפפה obri

|

,4כ,ססמכ movimonto,. oxaminsr ostafontos U possa

biliter sou conhocimonio ₪ 8011210680 é todo enavor, B, princinalnonto, ו

 

dover, chogêr 3 0020105708 83טעס a ixncortên À fostas fontos na fmaçac do ima

com do homom do movitionto, Seu quado ospiritual, su modo do oncarar o quo O
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corea, 8 טטמעפהס1ע5 80 vivor, Drocisimos idontificar astos duas x5y 154008 na à

magem 86 hono

É prociso fazor nenotrar a congsciducia da organicidado vítal do todos os
0 e DAE

valoros v fontos quo caumoramos, om sou ontroganonto cu uma unica capa ospiritu=
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al; a quusciência da ligaçao logica o »rofunda de tatalidado daquolos valoros; o

  
ortôncia como oxicutedor digno do eonlicnça nas car loxidados da vida

 

  
os us conflitas. Como movimonto roalizadar; precisamos acontuar os principios
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quo tocau dizcpamnonto a vida diaria, 4s obrigações ofizmativos, à formação do i=

 

do homoתפסה
 

Rocordamos as xaigos do suado o spiritual do ch  r Touas fomos 0.420

o sogundo lado do nrovloma: suas sanifostaçõos nº sua vida, 95 Sua zolação
שסטטע

     à do horos ostozeotivada,
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AS quo O corea, Nos mogamos como ja foi dito, uma imag 4 ,
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ennstruida mundo uma ostampa PI 002000108. Esta nossa posição provem do nossa
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copcenção do homo coma una eriaç propria o Unica, quo não rotorna uma 895

-
ה++ה/ vlonn oxnrossade De 008-100voza]802009288פטה= É proeiso portanto, tratá-lo

qui prevom nossa enaseiôncia sóbro e isuladado do homom o sua .110020806

»conhoecndo q aprociândo a diversidado humana, aspiramos tasbêm ao

 

a ו=.א E 4
homom cujas rorçõos 92 mundo que 5 ססעספ nao sagam unicamonto instintivas, mas DO

 

. É ה 4
voniontos do conhocimonto, da fontos ospirituais sólidas; valor s dot

 

constituição osniritual homônica. Procisaios paxa isso educar 03

So isto Eôr cumprido havorá bas; Doxa a 0012309080 כ patrimônio, ao proonehi
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to da tarofa, O caminho da vida do individuo o da sociodado nom som
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do cxitó o satisinçads É prreiso, muitas vozos ulirapassar obstáculos, dificulda-

ssivol sou uma baso sólida do o

 

808 0 621808. Sobropujar tudo isso soria à

 

ו2.
oicueia, idoias oriontadoxos 0 val2ros

E sais ainda! no liniar 60 55685 85 0501200308 0 360818

  

sas do homom o sous iustintase. Não ná h quo ostoja livro do sua
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71002018 0 0 1959881701 טסכתעהש-םס 08 Todo hºmom, nrocise, diaria muto suston

 

ter)a luto contro suas (vaquozas 0 138810828. Cond um avoio nosta luta, 7200188 -
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oO HOMEM NO CÍRCULO DE SUA VIDA

“A Forma de vida do indivíduo está

interligada à forma de vida do coletivo.

Esta ligação provêm da cristalização 0

* percepção coletiva do passado e a tensão

frente ao que aguarda o Futuro; da relação

coletiva, que se cria graças à tradição

contínua, e as decorrências da vida; do regime

da sociedade e seus costumes; da forma de

. encarar os dias comuns, os feriados e o luto.”

 “ICHUD HABONIM — BRASIL
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0 u no círculo de sua vida

Nôsto capítulo procurerenos investigar a relação do homem às facetas da vi

da o qãe detorminam sua forração humana: sus reação 80 mundo e 3 vida, à idéia,
à sí mosmo, ao próximo, À sociodade, é como tudo isto influÉ na sua Zoxia do vi
da. Na prática, tudo istó está fundido o ontrelaçado o so definimos 6 analizar
mos estas questões em 80082860, 0 fazemos pelo fato de querermos chegar ao seu

amago. E

a) Sua rolação 80 mundo o à vida. ,

8 que isto é da alçada da filosofia o psicolozia . Não tencionamos pene-

trar nôsto campo. É do nosso desejo esclerecer a ossôncio das rolaçõos do ho —-

סמ 808 01200108 largos o ostritos do sua vida; suas caraoterísticas 8 suo jn =

fluôncia. Assinalar as linhas 8 na ossôncia do sua concopção de mundos

” Como foi dito, nós repudismos no movinanto, a ncoitagão estandártico, da |

concepção de mundo explanada om todos sous Ítens, om todos os problomas da vida.

Hós não ndmitimos estorcotipos, uniformidade quo corta as 281268 do mundo espiri

tual do homem. Nôs educamos no sentido do noas alimentarmos de muitas fontes os

nitituais; à conclusões possoris o livros 88026 sua concenção filosófica o go -

xal do mundó, do vida o da história humana, nos limitos das questões principais
da moral humana, cultural o nacional 8 princípios ão socialismo. Do antonão 6 da

da a possibilidade 40 0020109868 0 avaliaçõos Zivorsas, naquelos sotoros 8 congi

doramos isto como moio du orziquocor a. vida, dosenvolvor o pensamonto o aprofun-

dar as basos da liberdado do osníritos

Nas, osta nossa posigão básica não nos 808002188 do dar à nossos oducan-

dos alguns fundamentos o tosos goxais quo lho sorvirão do instrumento para suas

buscas idoológicas o moio pera a consolidação do sua concopção do gundo. 58

nrocisanos proparer o torreno pare wa vide ospiritual rica q sadia.

JHão podoremos, nosto contoxto, nbrangor todos os problainas contidos nosto

toma. Assinslamos alguns, rosumidamonto, como olemontos do ponsaiontos

1 141710800 888

4 procura do sou enriquecimento; aprofundização, 8 dilatação do sous limi=

tos o plena comproonsão do sua ossôncia o sontidos

A vida não 6 wma junção mocânica do scostocimontos cósmicos, climáticosão

ológicos, biológicas 8 psicológicos, anosar do ser a síntoso do todos Bstos ola

mentos juntos. 4 vida 6 uma narração, tocida o entrelaçado de processos o que

constituem juntos, nuns associação maravilhosa o irponento, haxúonis suporior

quo onvolvo a todos a lhos dá sontido. "Visão da vida em sua riquoza, sogrêdos o

 

magnificôncin- provociona-lho sentido à vida o a cnobrçco" « À positividado davi

da não 6 projudicado devida à sous limitos biológicos. O foto do sobormos quo
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onobrocô-la duxanto sou do eqrrar., Todo lomon procisa incutiz om sua vida pas-

sageira O sou sentido atarme.
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Bsto qtinismo roforanta é vositivid>do da vida não O consoguido à eusta

 

68 1188588. 210 so existaliza 0x 0 cosovimonto da 5018 vida, suas difi-

culdados, suã falhas o dasgragade Los 1hy peroscontar um sabor copocralim pos

sibilidado do homon sobrupujaz, molhorar, consertar o clocar O valor do sua vi
  

da o da vida do proximo.

  
 /   abarcar ccaplotamonto q sountado do sua vida Quan=ה24

 

las; u 3
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sb ofôneros. Êsto sontido 01078-0 8 ומ

 

de Ino dor uma pinalidado alim dos

 

aivol mis alto, atravos do 6   
0 ' ,

og. do algo quo so dosrurola alou, do sua 05

mmoitas frontalras, porcupodo osta, tanto conscicnto como sonsitiva: Copten =

 

a maturoza, sous ciclor otornos, as dimonsõos gigantos=

 

stonto  dc harmonia 0

008, 5 divorsidado, 0 a suproan iutcligôncia das lois dos proeçssos de vida o
- / E x - 4 .

suas GO os rociprocgs, O homam podo chogar à comprovrsão superior o impor =

 

contivoi - cutro 08598, D 08 vastos 010128 do gosconhocido, à6188 ףטס co

ão por Úlc: o sou ontrosamuntos A procura para snpliar horizon-

 

queça ua atra
   ato o limito da vide do próximo, a» mundo animal, vegzial, aos processos da

 

1 Lorde inovto, é moviconto cósmico - 0 O caminho para dor à vida sou sonti =

nais yasto,

 

dofiniu ostr conconção om dois concuitos "vida xostrita” oM0/.4.,קסעבסמ

 

itos do sue vida sononto o não são capa-  
e + 1

"| אםסבסמפףטכ vivon nos 1

 

| e +4 ,
16 תפעטספסע o esisiunso alom do sie tes vivom "a,.. = ע08%ע1%8." 0 homom

 

4 a» E . ו , E
עפע 8 sair dosto Jiuito ostrítu s onriquocor-so atravos da pessilili-  

    

1 A (ES
3800 do sprtieipar com 3 ₪0 como ss fõsso sua propria vidas

 

Waste ponto do visto, considora-so o 0803800 como zostrição à vida humana

1 a 114 2 ;
-tagão, 1) como confronto - a rasponsabilidado o a dodicação 80 920-

    e L
to > sua oluvaçao q um nivel,fouto para o onriquocirio:  

9O Homen o 2 do onriquoocr-su tambor nasto trós sontidos: a naturoza,a

 

  

or

 

a ₪ סם trabalho

a) 4 notuzoga %- 0 ₪310 80 הססע\ססבהסב00801088608)05קעסטט3808 60 102=

 

nds inorgâônico, Dosonvol

 

mm us no 111,0 da vida o suas manã

> pnizel 5 vugóral- abundincia do É onômanos quo alrgom à mento

 sm q que lho 'nsncttam intorôsso, 8828 460 18%3 902104860 008

 

do investigados tão 1 monto? Ficará corrado no hoxom que trabalha uv cujo con m

S considurar a natúrxõza como fora

 

Lucto com a natuzaza jo | diroto?
ז14

que so procura dola tirar provoi =

 

to do trabalho, dó inv: tigação cicat

 

to, ₪ impodir quo nos pr. Siquo, wvssin, roxaitasos quo so torno possos -

são do individuos provilogiaav: hornons à qanixito, artistas quo «o espressam

1  



/ veêl

polo vorbo, côr o som, Procisamos conduzir o homem, tôdo o homom, À naturoza co

mo à fonto prá o onriquocimonto de vida c sua prufundização, É

“O contacto indiroto com a noturoza, con as manifostaçõos da vida om suas:

. 8 primórias, ampliará para o homom o elneoito "prazor do vivor". Pois isto

não sorá sbmonta satisfação dos sontidos ou prozor provoiniontos das rólações ou
, הּץ +

contacto com o pro ximos O contacto com "os mundos” divorsos de naturoza, a cap.

 
tação da hoxmonid: o-pftmo, a traça, O nrinnrismo; aeroscontara gôsto ospocial

a vida. E mis niudas à todo hoxiom osvoram fracassos o momentos do provas om, su

à maioria provariontos 80 elrculo do valaçõos com o próximo, com a 800108806. 0

indivíduo cuja vido 6 rostrita naguolo sotor osta mais sujoito à derrocada, À

porda da croncy q da osporança, O horom, cuja vida ô mais variada, que vivo os

cielos vitais da naturoza o tom contecto didrio com8 passará mais fâcilmonto

ספ momontos do crivo. 6 208801 ui rofúgio tranquilo, que lho aa sogirança Oq

6 0 עס+סעג8ה80בוס718880תסצממב .

0020 10782 0 hoom 8 0 estroita cor: a naturoza; à tal captação daquo-

la vida » O usa dos quostãos fundamontois do oducação do bómom.

b; À uistória e 8 o concoito qua asorpanha o oducando om tôdas as fases do,

scu estudo ne escola; salta à vista atravós da Loituxa do jornol ou do um livros

Pazoco À muitosquo não ho noocssidado do aprofundor-so noste toma no movi-

montou E não 2 assino probloma não 6 assonhoxoar-so do uma corta quantidado do

nogõas sôbro acontocimentos históricos o aligação ontro ôlos, mas, capbação da
vida ou porspoetivas históricas. O horom podo sabor ruitô bom história, oxplicar

sous procossos o compl-2'Iydos, sem quo isto lho,toquo possonlmonto, êlo vivo on

- ךהההעההס nas dolimitações do sua goração sómontos

  8 nas xoferimos possibilidado hurima do sentir na vida prosonto os a =

contocitentos do passado, vivor com figura, novinpntos o sociodados, quo passa=

עמוגתסע 5800 mudno o dos quis ficou lembranga históricas obras primas, aupreondi

גגסב%סב 81/1 s do louvor ou quaisquer ronanscontos das granduz; : do ospírito huma=

Rô Agui so encontra a ebavo para a comproensão hurianista da vida, quo consoguo
, F ו - ,

oxtrair > humano que ho no | a do outras opocas historices o do rogidos googra,

 

?ions distantose

A análiso das tendências básicas ds história 5 oxposição da suas lois, são

13 fundamoninl inpoxtâscia vara a instrução do todo norom o para 8 formação do

sua concopeão 00 תטמ06. 86550 sstor quoronos vor nossos clucandos ponotrar atô

aa raizos, não so prondor à oxpliençõos simplificadas o suporficiais sóbro os

couplexos Tonômonos da vida, Eduguôno-los para p capriação dos nrocçssos contra-

io, mos ao moBuo tampo, noguanos o moenn essmo das lois da história. 18 2088101-

lidados ronovadoras 0 3 acróscinaos בופ Ensinômo-los 8 oncontrar os pro

blomas o os linitagõos »'; «fovontos neontecinontos, lins oxpliquonos os porigos

  
 



 

conapotentos da concepção quo julza as docorrôncias histórias como so fogsom um

sistunia de squaçõeos matomática ávida, Sogundo nossa concapção noguomos o dot xe

+ iam historico,
 

A concopção matorielista cu idoglisto da história o da vida podo sor, do

turmas limitado, usada coro baso para a comproensão 2088081 dos fonômonos. Mas 6

 

0130 ףטס59.סעמבט 00010 inanimado obrigatório para a oxplicação do todosos
wi ra + 15 + 4

historia o quo soja a ciência acoita por todos, Nas; nãoטעססטטבסב05ץבבב08₪

gortanto qual soja & tondência do hora procuromos ãota-lo do uma 9000000 =
 

5 7 5 a . ,
hu-eao da vida dos sôras nas digofontos epoם50-עגמממ45%84קסע18808060002-80

caso a valorização do sou dosonvolvinuuto o do suas oxprossõos no docurso das

יל
4 0 E

Gonhoçimunto do vais; consideração a arquoologia, consorvação dos roma - 

103008884 do passado, comproonsão da litóratura antiga= chnvo para Gsto modo do

iã o v onminho nar» a formação da imagom do homom cuja Vida tom

 

oncazar 36+

תהסט84708

0
608 40 בכתבמהגהטב4טס cireulo. O trabelho- o contacto criador do homem com sou

Y . pa E
Lhg= ois o marco quo confirma os tres voloros o 08 sintotiza na  

0 2 0 q E x - 2
anisionta- Cato 3 O moio quo por seu intormodio choga o homom à comunicaçao o 8

ao
o ug criação da natureza o O oriontação do seus prócossos q contro =    passicipay

 

Los q à criação detrabalhos o patrimônios quo passar a sor parto da nistóri

- 0 תש > trabalho como a imogom da «ci ação o como caminho para ampliar 8

Z=ontoixas da vida- vlovando-a, dando-kho sentido. Para nosso pozar, o trabalho

para 3 maloris dos hos, sinônimo do oscravidão o do ampecilho pa-גסט-20,

 

za 9 1Pboxdgês- Ho molhor dos casos condoram-io coro algo obrigatória, dotormie

nado pola vigoncia da luta pola 9215400018, 6 6 7128118840 do vida o moto do ho

08 11009ע587-80 do trabalho na medida do possível ou rostringi-lo ao míniros Bs

ta sonoupção E muito apropriada à fraquoza 'natural” do homons do ovitar qual -

quar,vsfi go físico o ospixitual quo não soja ligado com alguna satisfeção dire

* Sogundo nosso modo de vor a ossência do horom o da vida, dovonos oducar pa

=» considorar o trabalho como fento jo vida. A satisfação mais olovade da vidas

meoporcionada pola produtividado. 4 סע não 6 propriodado do provilogia,

dos dotados da ospíxito, Ela podo sor, propriodado de todo homam se soubor ox -

toda a ossôneia do sou trabalho. À capacitado do csdação 6 o moio do ho =

 

cm cxprossar sua iudividunlidado nas idóias que nolpitam om sou irtorior, acros

jcntar, concortar ou mulhoxar cm divorxsos sotoros ãa vida; programar o sonhar

a8-10 0 €
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dado; trabalho criador a medido que consoguimos opraizar numa idado jovem, cren=

98 e entusiamo por aquelos valores toromos priado a baso para a adificação do

sou mundo ospiriiusl o de sua pdueação 1.

Procura de plonitudo. 4 oduceacção pessoal deve estar, unida a uma mota

do longo alcanco “rn quo nole pulso sornpre um espírito sadio. Ela devo sor a

orientadora da iinha tensa do quatidiano em dizxeção à plonitudo almojada, total,

alovada, quo telvoz não estoja sujoits 3 sor oncontrada intoiramentc, mas quo om
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sua própria consideração comp finalidado para o homen tou a fôrca e o lugar pa-
 za o fortalccinonto interior. O contou dosta pJenitudo nãoprocisa ostar ros

trhto ג osfora matorial ou a qualquer outro sotor. Soria bom que abrangosso a vi

da matórial o »spiritual conjuntemonto, quando em sou contro existo a vontado de

chogar 8 plonitudo moral o satisfação ospiritual.

Aspixação no conhocimento. Não há oducação possoal som contneto com 0
mundo da cioncia o do poensamonto do hora atravós das go zagõos. À modias Wo qu

monto esto Contacto- gumontara a fôrga do oducação posscal. 4 asúixação ao com
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pazos do dar rosposta a todos os problemas da vida, o não podo” rosolvor todas
suas conploxidados. 4 consciência das limitaçõos do conhoci monto não significa
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Oomo Lovar o homom a intorossameso por si mosmo?
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VA aa - , , .0 à Conscioncia o a base solida sobro a quel so odificara a porsonslidado o a so=
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. = . Eus 2 2à vida, condições do anbiento, luta pola existoncia- fizam é não pouco
,

o carator do homojhe  
 



 

(2

= ,
las ₪ oducação tom também um volor docisgivock formação do caractor o um

Droyo 350 qua continua atô a idado adulta avnçada,O conjunto do-qualidados biol %-

1088 indspondentos,as basgs hoxoditáxias, influúncias do moio, podem sor contrabalar

 

כסש0800800068₪040,

 

lim npss> considor: a 00108000 80 carastor acompanhar-nos-No algumas

sh .

 

4 43טטא 000 procisa Jovor oconta ad nunlidados próprias e fundomontais do ho-

mom à dosspvolvo-las a contento

Dugsisnmos ajudar y xovolação do jugiíidados de carae trr vositivas o ovitor,ou 11

 

ב0-טפט
da 4 É

₪ ב4שב corgoter haxmdaico,quy possibilito no homom vivor do varios modos

= um Tuga» digão na socisdada , e

Lusim go ovitn o oxafáro dosprovoxsionai; do uma qualidado sobro 88 outras.

  

=á auto sonsvidncis do um caxactor;suça qualidados o Dossibilidadoss O conhoci-

 

3

 

. . , .
nounto too Límitos da possipilidado D ria pormiro-lho chagar a satisfação 80-  0 A
jumndo os dados quo ha nolo . == - 4

is doimn,o valor próprio o uspocinl do cada homen.0 fato dolo

 

Lunvrados x
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comem centro diversas possoas.Mas,todo homom tom uma imj rom. quo 0 0300012108

izonto nos outros;quo o mostra om ossôncia sou modo do soroBm prol demilormação

dy tr fondo vaxo a vide sociadado o exinção social 6 prociso eristolizar o do- º

pominador» comum ontro as possoascllas junto a isto 8 proibido osquecor ou mogji-

diforencia o homem do seu nróximo,o781808גסq busca da rovolação deהמטבע
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seprunsão Flol dos acontocâmontos objotivos,o rodaçõos humanas-podra  fundamon-
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Esta Drocura não 6 só um moio para atingir a finalidado,para ampliar o conho
cimento,mas sim conerotizme um sor intorior,o sabor do uma vida superior.

O ostorço para dascobrir a vordado da uxistôncia ; Dara comproondor os vrocossos
Envida «car a solução do suys comploxidal oSyDara a rovolação das corrontos nro-
fundas vu xatzus inporcopiívois anA ףגספ 01008 o homom a alturas inosporadas o
cria o orgulho do homom.

à ambição nola verdade o honostidado obriga a indontificação das oxprossõos
do homom fronto a si mosmo o fronto ' sociadadosidontidado ontro o quo, fala o o
mo oxocuta,antro o quo Ola oxigo do si mosmo o o quo oxigo do próximo.
Vas 40 lado dosta ambição precisa-s) iduca-lo pera conhoser as comploxidados da
-Lúy v & vbrinuçcão do Jhos fazox Pronto som abalar o fundamonto da voxdado o ho-
avstidadosã intopridado 6 q ofotix ção da honostidado do homem o sun procura zda
voxdado Camirha ingonunmonta-ago justamonto o fala & vo:dador,o o fio triplo quo

 

5 4 2 ” +4 A9020.08253 ה qunlidados básicos lo homo em Diz consino mosmo o com.sua consçione

os ruforimos q intogridado do vonto do vista da utilidade,para consoguir

 

  

1032818 מא sociodado.mas, como qualidados icas do caracter do homom o   

ce homons no sou zodor,À vontado do cristalizar a honostidado; in-
moto da honestidado da oxnrossão oxtoxior 9 das rela cõos humasgss

tn -Eonnstidado o intogulândo não ndom subsistir som a possibilidado do sho=  
,: 6 טוכצטפפהס 0 8 =oalização complota sem entravos internos o oxtronos,

da vordado intorior obtiga q wr dosvorcilhamonto do idoãas preconcobidas,

 

io aprisicammo sto do neusamanto 6 da consciônciasA basen da honestidade,da in:
“aba -dy vida fundqmuntade 50920 80“obrifa a uma libortatão do laços

 

ty tupedom 8 oxprossão, Dossoal complota do homom,a iguvaldado do valor do
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qua  כטטניה16יי uxisto Ligação uxgânica 1261018081 62520 ₪ 115028800 2מ%0ע10ע

 

181 hã tambomn umatal Ligação ontro « libordada do,ospirito o a libor-

 

ado na vlia pratica,o impossívol. praticar um dólos om o outro.-
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sowplota dos Yaloros principads na imaçgom do homama

VimitosRostriçõos -Vida.complota do homom consigo mosmo obriga a um o uilíbrio
וי bunto das qualidados,nspiraçõos;condiçõos do 208118880 0 limitos do indiví-

duos o do colotivos -

2506588 0 homem conhocor os limitos de sua possibilidado,auas onpacidados o age
picações?

Lic procisa conhocor ns rostriçõos objotivas quo aperocom מח 208118880 o d impo-

dom do ronlizar sou programa o sous sonhosjelo procisa conhovor o curso da vidas,

não como um conjunto do aconbocimontos racíf£icos o harmônicos o com uma signifi-
sanção única o dofinitiva,mas com um dosonvolvimato combloxo o sinuoso-o quo é
»rociso,Aa vôzos ologor enminhos o atolhos quo não levem à Einalidado por traça-
do retos |  
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encontagr u oquilíbrio constanto entro sua ligação-à vido prática

 

doscobarts na qual vivo entro 7 constante absoxção do valoros ospiri tuais,rotira-

das do fontos ocultas das profundozas da vidasolo 2200188 sempre lembrar quo o .
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é ua 0 ש
כב2טסמסטןפעטשהמועג1"50%מ8008 de Duus” o "eriou um coração de homom",

+" e 5 4 4
-Htu oqullibrio dis a día 6 rostô a prova o obriga a uma disputa

A
songtauvo do homom consigo mosmo o com os fatores quo aszem sobr sua vida.O hos

 

E5 vonquisrar osio oquilibrio continuamonto o, cuidar vara não sor axraso

 

tado por aonoiusdos procipitadas 6 רש açõos imponsados.

 tu votor da qual nos ocunôuus agora;a rolação do homom frento a si mosmo

u O sotur myis caroctoristico do »a-ticulariias soromos impelidos para 08%0 80-
 vu  5003088 qua. tôr a forma quo encrromos a vida do roal zação par? o qual oduca
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Nils odyoamos para q Hitiashyvui propria Hitiashvut, quer dizes criação pri
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0:23 00 uma colotividado;patrimonio.grupo,vido cultural.Tudo novo. preciso

 

sos mis primiwiss,cômo so neda houvyosso,  

 

sor produzido pola inagihação eriado-ע60288obrigatórios, tudoו
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“e dos chaverim jovensoBsto 6 um prando morecimento mas tambom c.um posado 0מ-

 

co-Para ostar A altura dosta trrefa precisa o homem estax em paz consirso mos
2 .

Busdoscubrir forças criadoras ny.q contidas,;chogar ,Dox suas proprias forças a

 

טס do suas ע08810111880 3 o aspirações; sor contido nás quostõos de sen-

 

ato כ onirenter os momentos do fraquoza o docenção; sabor avançar constanto-

monto pare rodor concretiser sonhos o programas mesmo si A vida diária C cina ּפ
7   

1,saber ocupar a si mesmo o sabor 0מ00מ00%82מ5080100ס ,86zonya o dif

jo cívevio relntiv=mento restrito da vida do meshoke da chovrá,isto quando tom |

30 התטמ6ס 8disposto n absolver o quo dia e dia so criado ao הסוג 0,

EP! > Rilação so Próximo po À rolação do homo do sou, próximo O uma das mani-

dos do sou modo do sex.0 homem à um animal social...cNo sistaua do roâs-

 

2 + *% a
ספבפ com o próximo rosido sua ossoncin possoalsSus vida como homem quo inventa

am instrumonto amplia o conhocimento,cria,oristnliza o conhosimpnto o doixa uma
 

a 0 2 A ,horança atras do si-provôm de fato dolo sor um indivíduo social.

 

 

O sistoma do rolaçõos ontro O homo o sou próximo sho-a oxprossão da vi=

ש- númeaca quo so divoxto cmi sou Íntimo,ão sou nivol,do sua profundidado o esta

 

o mido do agir do סתסמ fronto no sou somolhanto?  



 

-Em todo hompa hu ma fuadanonte kumanosToda faisco humana tom

    

 

baloza suporior.A relação fo Hostas procisa so cxprossar primoira

ra do humano quo ao s6490 quer 12 Longa 5 o amor no humano quo

sspirigugl,o rofloxo Gn Lgloco superior o de hazmonia da erin

vi" oA masina forma hamans;quo nós460 “nor quo 3 gui do Dons doi exiado q  
desominanos” !magom de Doug“ omanifotia ção do sabedoria mea imagom de

 

homem iseronto & rodo homo quo su 00891602 טסהט 381.88 04205 918 O apaxens

te,sobzessal o abrafss manifestações בי/ניפמפ60-טוגפ vidao;as 00208 O roms

 

viva Jo Lo riso dom procossos-vitais pu polo peso da digicil luta

  

Pale viúgod volação ao sumathanto dora ranto basoar=so no-osforço do vor
5 + 4 . É 7todo homoir o humano quo hã מ210;%ךמ48- 20 q dosvobrir so; sobropujar fraquezas

a lustivios qua o impodom do doscobrir uq nobroza do sou ospirito,

-Dotonhaino-mos um poúco nO que vem ; sor “natureza do homem"quo pre=

dicado 2088217 -» Instinto dostruido;,ambição,maldado, ogoísmo;;autoxidado,tendon

₪18 6 0002004482 0 outros parocidos.Não onizomos equi na análiso profunda dose

 “O qusuLto mys om sous limites fixemos como suposição básica 60 ס 0

compreendo antos d- tudo-o priacipio humano quo Lá nôlo.ממ094גסהמה"

 

4 cuorre ambição o ogoismo ostroitosote, toucom a outro sotor-2o sotor

los instiutos,do animal quo hã nó10h vordsão ,quo froquentemonto 0108 dominam

é homema empanam o humano nôlo contidowlas, vãos não são capazos do axraheor

ácio sou fundamonto humano quo ixcompo de voz em quando ,insurgovso o aspira

limitar ou anulay as manifostaçõos dos instintos Mosmo quando o princípio huא

mano não consoguo vonror sous oponen, os o ovhoman docai o passa a sor pária do

sous instintosyporóm ola não 39 dá por vuncidos

Éte epareco o ago sajonciosamonto sob a forma 6 conscilneia de homem quo exi

₪6 0 ם80 688 E :
“ln sonhos cu om visão da moiso,quando 11» os homens em um Sono profundo,

ontão lhos abro os ouvidos o lhos sola à sua instrução, poxa apartar o homem

do sou assipaio vu livra-lo do qtos maus;vaxa guardar e sua elma de cova 0 a
E sda d a : " 5sua vida da pssar pela espada", )16 צאעדבצ vor-14-18 )

Dy visão do humano o do bolo quo háno hotiom quo Bypossivol Etga 6& sua segun

da stars particização. um seu súrimonto o tris esa

Esta m rticipação 00 6 filantrópica nom 8 para sossogar a consciôncio

mas 5 coasoquência da porcopção do humano quo oxisto no somolhanto

Tata ssslmcia "םטכפממ O p donominador comum dy +otalidado dos indivíduos.O som /

frimonio » & tristoza são mniZusta gõos humanas dibnas do sorom compartilhadas.

Esta satisfação torum mais 1070 mosmo os ovita poxquo olos atingem o pros

judicam a vida o impodem q homem do lovox uma oxistôncia מ

2 Comproonsão do Simolhento 2º « «.v” vara com BLo-pota ajuda-lo nuna hora

548 sous limitoss  dd?ieli jonobxsva a vida o &

 

 



 

 

É om; voçossidado do hugano quo Lã no no indivíduo-Dagui provom u xvovolta con

רצמ q injustiça no próximo.Isto não decoxro. como muitos ponsam,do um cáleulo

Ns de mim a ou culdoroi de ti?,mas U py aocassidado inixinsocn,do sun fox

  

us reizos do sua vidasש4020100080

 

;90 numbas o ur sua talbo fic

 

0 המטצ do homen, portacipação um sou sufrimente-a luta con tra a injus-
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ta ףט 0tam ouvidosao numano que ha nslo keva o hcmor a ale
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bagtanto clova 6 quando clo tam é possi-182ה680  du

 

Srãa do 482086 ₪

Dálicado do dge du si most) poxa ou outrcsoDogto pouto Ro vistaçõlo afingo ump

ללה 64 É possíbilidads dy vivor toxa de =) mosmovEsta doação não

sim o oúrigueca-U homom quo gurzda sous dotos matoriais 

93 mosmo sul suas raizos o sua vidas
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a lampada?su 4, cobri cor mou chala vara Drotegó-la do
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Too quo vompyenrismo as cordas da הנבל

sus possibilidade o porissoץכטקג.יםגקש28סצפעמבע84080וג588םסבמה48

 

so de cordos da tarda.עמ  
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f homo2000 cncontryx 121020886 סמ sou soumolhanto na mpdúda quo o

 

& do prastazmho atoução o chogar à sua ossoncia intorna. 4

 

canas

 

 k aproctaçao corrota dos homoas so vom dopois quo aprondesos: a conhoco=losc

 

2 ו2ב 078 oxtorior,primoira do homom não podo sor modida Dara a anrpciação

3 200040 40 avóximo obriga a toloxancia va possibilidado &o pordonr Não o

 

quo se esqui “> Tnlhos mas o Dpor-78102068סוגnro lova om contaרטגעההבףטס

 

go 4.4 ,
conszy6 q avalinvlos 50974 2 םטםסס 0 000 - 33 108808 0881088 2081-  
ו

Ha aprociação Ãos homois C “recizo baver Dara cads vm ums modida

0

   só dar rão ya baso 88"18 im

   330166 40 perto

. Dosta zólnção ao Dxóximo provêm a cor sidozagão 5 19 001017 gocinlsfa

milifo

Na colula 100411828 טסט suporior da indontificação do Hom m

0% sou gumolhanto;na lixacao do hompn com à mulhor,na xosponsabilidado dos

  Dave com 08 filhos 5 v יי  
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300101800 081%8118%ה considorou a familia como um poincívio 8802000. ₪125 0-

   

cu a participação a n rosponsabitidado no Ambito da familia o nogou 8 הת=

 

44 > a E :וצ %- 3 24Plivção do shituf o da xo nsabilidado mutua A sotoros mais amplos, 4 eritico

 

do capitalists lovou, muitas vôzos, do dosprõgo do vida familiar o
 sou valo

 

  
aduca

 

vo para a formação do nôssos oducandos. Procisanos olevar po
Tanto nossos conpanhoixos a vida 2801130 por sou valor humano completo; som
“os asquacarmos de feto de qxistir contradições o mal ontandidos comuns entro
Bois o filhos, antro pais consorvadoros סע

 

rolação 8 movimontos juvenis chalu
808% 0 grando valor humano da vida familiar, no qual so apgaú os limitos

 

3 e homem o so semelhante , nlconça à mpnifosiaçõos os mais olovadas da vi-

 

. Ee 4 1 1 + 4 2 24 Lora limites do si mosmo -8 pruciso mostrar gos canvorim do movimonto, não
  2.4 ,o voloros abstratos = mas oxicir comportamonto rosponsavol adoquado no Am

  prenchimonto dos devoros para con os pais o mombros de familis,

    Dos sanvolvor os nossos oducandos no valor da amizade, como wm princini
  constanto, Como uma noce sidado primeira do vida 188 ססתק10%8 a vida espiritu=

 

1 do indivi > À amizndo terliom provôm do vma nocossidado interior, profunda

    1 alem de seu propio limito. 4 aí

  
510 0982808 80 homem a opor-

nhecer 8 si mesmo ec oxaninar suas ções atravos da apreciação do a=-

  ria do egolsmo ostrito é da perd> do confiança em si mesmo; cla

 

ilio nos dias de crise e do ancowralozo pora ns interpories da vida

  litos de alma. 4 zedo espixituol profunda, continua, é una] , ,
mondo Guto quo obriga & um dosorvolvinento paciente c dodicação para edifica-la,
5 uroviso aducar cm rolação ₪ omisode como uma nocossidade vital para todo homem
0 26 SLUAnçã=los 0   

 

À auizado ontro indiv s lo mesmo soxo não procisa impodir a amizado-o o

 

9 סשע8צ8ס0מ0050עס, 8rolação ” pntro outro soxo principalmento na epoca

da adoloseônsia é a 14 experiência do-homem compreonder um somolhemnto o,do indon-
ipi

 

antas com Glo quando é àjudado pola pujança do sentirento erótico.
é amox do adolosconto O positivo,portanto são sê pera dar vida no instinto sexual
J Pgra solucionar os. problemas das aflições ospirituais do jóven,nas como mei o para

aducação do homem para profundização do suas relações com o sqmolhanto 6 pra
metsriorização dos valoros positivos quo existam om sou interior.

 



 

 

5 « Et SUA APRESENTAÇÃO NA SOCIEDADE

A vida em sociedade mão docorre tão sdmente da necessidade da luta pela

uxistência do homem e da necessidade de manter seu nível de vida elevados O ho- .

mem nêcescita de vida 800181 80716 a uma necessidade espiritual constante, ter

um Iigar na sociedade , conseguir que o apreciem o valorizems Não 6 da nossa ine-
 

tenssão entrar no mérito da questão, se P:Adler tinha rszã em gua razão em sua

tooria. a Pslcologia-individual, ou nãú.iasy mesmo aqueles que não acoitam sua teo-

ras precisam adnitir que existo constartemonte uma necessidade no homem do con=

qu: star um lugar na sociedade, saber quo c"apreciado. E da mesma forma que o ho-

₪ fixou em rolação aos seus trôs instintos primários- a 1008, 0 sexo 0 8 80%0-

oonservação = Lois o delimitações' que orientam aqueles instintos para horizontos

musitivos, o evitar um perigo de um irrompimento expontânco, também é precigo a-

“ir frento ao probloma 80 instinto de debater consigo môsmo 0 8 aspiração do 00מ- 9

Mente vm lugar na sociodados

Qual a oxata medida para so podor aquilatar o modo de ser do homem na so=

01088007 ₪ uais as lois o as rostrições a ô1o impostas?

Primpiramonto precisamos oducã-lo'para quo se apresonte exatamonto como

 

5 fato, O valor da vordado o da honestidado, sôbre os quais falamos mais

 

ubrzigem o homem a oxprossar-so como ôlo & do fato, om qualquer lugar cm que

= aprosento som falsidadoe Frequontomonte, vemos que um chaver, devido a vontade

“as ao saliontar 6 sor admirado, aproscnta na sociedado com foição outra que não 6 e

כ sua, Esta falsidado, om goral. rodunda em fracasso o orise íntimas

. ףגממ38בבשטמסה " sogundo 010 mosmo", não nos roforimos a uma aprosontação

quo não analisa sous prúprios móritos a fraquojaro Não há ávida que é prociso

aduirar um ccnpunhoiro que so vsf rça por suporar, om uma aprosontasão em choyra

suas fraquezas o dofoitoss Bstu osforso constanto-— sob a pressão da crítica da 9

opinigo goxail do gmapo - ₪ טמ meio obicionte o positivo parz a auto- educação do

homon o paza súperar suas fraquosas o dufoitos. Nós nos referimos principalmente

às qualidados básicaspositivas caracteristicas de todo homom e com as quais Ble

devo se apresuntar om 800100800.

Precisamos oduoá-la a encontrar sou lugar na chovrã através da oxtorio

azzação dos princípios positivos quo há um seu inturiar. É possível quo uma ma- 

 

fostação do um princípio nugativo pode «m um det zminado momento chamar a a-

atonção da chovrd. Mas costa avaliação não podo survis de baso para sua posiça

na cbovra; pois 6 passívol do madunsa justo pela falta de base ca valorss que

fundamontuis para a chovrá

A drimoira condição É a e nsidoragãooo ruspeito à chovrá, suas 1018 6

costum.s (cono dizcito, vem ontondi, do criticar v delio rar sôbre 0 já e nvoncio -

pado) 3  
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.8 718040 obriga à considorar como basa o comortambnto 83 800ש60ססמ 8

“mo Comize.) co,mosmo quando usso costum 5 sesnilvovrolongado o-sus rosolução

 

 das ₪ מב 4 שקע%בשפ60898םתמ1 sfostações sogativas da oca nap precisa sor um  
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isolto quo so Suprogo do nusyd. com q convunigacisoo direito da critico não 6 uma

 

Sao nino sim wm dovorxemôsi) quando cuby critica 6 capaz do abalar suo poságão

 

343 ו5,

- Dosvo ponto va visita q prlsmalo Dortenco à vordago vu a Libordado de espíritos

à muruneutaçãu ur, shovxi «obriga o hogam gor HonostosTodod v homem devo saber ava=

ias corrotumanto sue possibilidaão o sups rosgriçõessdo acordo com isso procurar

sou lu a? socloaddo.
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mato toda a ava vida alcançar o quo osta.fo-

 

=» du sou plcraço e passa du vriso ₪ 80002080 v-do sontimonto do derrota 8 criso;som

or o feto objotivo do quo todo iomom dovondo dos rostrições do sus 0810

 

2 O Sogundo olas previsa orionice sou caminho nn 5085 04888020 bem en

 

. - ; e
do exigi enin um domino suis frnquozas o,hositações e tenta chogar à rose

 

  

  

12 -provucnimonto da sua Tunção.Mysyô preciso restringir nquolós quo  
ocapox um lugar, quo não ostojé do auerdo vom suas possibilidados 9

qua טסביעמטפ8
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o 169080050 no semelhantocInfolizmento.cnis to

 

ADRs מב quam vc proguica do conquistar sou lugar na- as

 

capacidades,a clo 6 nixaído polos  טה95%טסכ

curtosE.oטמפספ9080 omproga a força doיוממכפהטוב₪240005םגפפ

soctmos da sombey 04 20108 קקמטטטשסב 0808241018 05

4 do sô “omo maio pum sa

 

o posto pola utivigedo 800181 2
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presciso vor a atividado social não

     um, סשה do 2806 0 0218700638 do uma sociodado livro o normal mas como

va dos terayy dofdsação”quo ₪ horiom trnsmito 40 proximo.Prooisamos oduvepr nossos

 

Duuavalis? q atividado 800181 ,02820 reconhocor quo a atividadosocial,צא

ma O su wavossidado da choveã e nivol dos sous valoros ma tambor 0008910040 0

 

Tisâvo aum modo nora sou dosonvolvimes Lo.para sus cousbiidação possosi;Para sou

adro sina voFodemos. oLsarvax na wvlda do cede geupo um סמ quo paxeco para >
2 a

Eva * Drimolza visia.As púLsvas que so dosonvolvom G chogarn no aúgo da criaçao o

ação monto aquelos quo ostão sompro onvolvidos om assuntos da colo    

cs vatadoçã q Ls mm nloscos qu sobay so “azrumar" o so esquiver do funçõos

sem bastaúio logor nara so dodicyr ףה sou dpsonvolvimento possonl=justo וס

  

noxom no limito rostrito o não progrxidom,

 

Prosisamys péis Gossuvolvor a vontado dy perfazer atividade social como dover e

cmo rusponsa 1110880 vara 9 seclodado o “ambom como nogessidado ospiritual oxisten

+ dopois de so aporcóbor do valor da atávidmda públicas  
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L nocossúrio vor o voluntariado como um valor importanto na etividado soviglsEs=
a 5 0 a : ,to o um dos posntos fracos da nossa oducação sosial.Nós devomos demasiada בנמסס+-.

 

tancia qo dovor,> dá seiplina,ãs 1018 o muita pouca importancia a livre disposi-

640 על [ .
 

açõos quo na vida do movimento o do ronlizaçãoע018ףטכםא₪גו%סט1סע:כמספ0

qua não podom dy aonhuma for? sor roglizados po r outro moio quo não o voluntaxi

ado

Loyvomos oucontrer forma do roslgrr o voluntariado como valor contzar no nossa cdus

cação o oncontrar o mois do uataizad. to eawystor do homom 6 nos costumos do vi.

 

de fo movimonto ₪ 400038 הטעממוס q ron ג 5
- Enumoramos nos capítulos antori valoros o qualidades quo doyem sorvir de

 

pedra fundamental. na imagom do homo: lo movimento o no sou caractor Mas;mujtos dou

-os não são coisas quo so podo consojuir atrovôs da proni ganda 6 persuasão.
0 Tupdimoatei fica marcado no homom atravós dos costumos, forma do vida 6 usos diá»

«los. É prociso.pois,oscolhor os prin “Ínios o costumos sobre os quais basonx-so como

forando vid» (do homom do movimento.

S FORMADEVIDA,
do dizermos “fowm do vida” do hondm do movimento,aao queremos afirmar quo

ao movimonto pertonvo uma formado vida oxeluisvo dela -aponaso

Em vordado, grando parto das coises cnumoradas nosto capítulo sãp princípios 0106

montaros da forma de vida de uma sociodado civilizada;quo vivo socialmunto falam

do-no sotor do mundo uspiritual. do movimonto 00090210

E so vamos partioulaxizar Ludo quui!o como taso para a educação do homom no moi.

gento fazomo-lo sabendo o quo ostáoxvado entro 0 exigindo sua imediata corra

ção, E
-Bqui tocamos num dos pontos fracos mis-gravos dg nossa educação do movimontos

3 oxprossão dosta fulha já foi comemorada no prinoípiosfalta do considaração pola

oxdon, fim 0» pontua lidaco.no nonsarvação do e tar »-falta do considoração po

16 próximo oicNão entromos aqui numa המ 80090 05 8esusadoros dostas

-smsligãos inquiotadoros-na vida do movima to,Lobremos sômonto um dolos: conforma
 geo “indopondonto do grupo do movimnto juvonil lova so dosojo do rolaxar-os mesmos

doveros o costumos os queis a soviodado do adultos ! tomília 8 escola) inpoo pos

la força do sua autixidado.sobro o moentino a-JóvemsÉ possivol. ontendor-so osta cau

sn psicolópica nas 6 proibido intciramonto procurar justificawias

à finniidado do quo vom a soguir 6 lo vantur os questoos mais importangos da

  

à de todo vhaver do movimento om todas as Lau
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sos da odusação o da hychshrã om קס

Primoirammto dovemos definirzo tão 6 forma dp vida? 2

 Frosisamos rospondo-ia do um posto do vista judoualsto quor dizoxsuma conconção quo

vô a manoire do vivor do hommon dentro do, conjunto do comportamonto;roleçõos o rop»
ções do homom om todos os campos da vidas.

  

  



 

Ocaminho sorgundo o-qual oko vivo dia a dia, como onpaniza o sou prograna diário

como passa sou tompo livro ostuda o comrlomenta o já sabido,cria,so o/Drimo;so

bropuja as dificuldados o a fmanuozazdo quo modo cleo oncontra a satisfação ,põo-

so om contacto com o próximo; cris ₪8 condições do vida o as melhoras

A forma do vida ostá sigada porsanto a “ndod o conjunto do vida ospirituol.oconó

micn 6 200181 60 homomoÉ a cxprossão do sua vida,podrxa do toquo do toda sua nro.

 
findoza o amplidão é ,

4 forma: do vida do inlivíduo os intorligado à forma do vida do coletivos

Esta ligação provem da «ei stnliznção é

 

porcopgãocolotiva do passado o a tonsão

fzonto av que aguarda o fájuxo;da ערב ção colotiva que so 02188 6 tradição

contínua,o às docoroncias do 7188700 2020ב 80 oncarar os dias donuns,0s foriados

co luto.
: ss E ,

מ ra do vida instavol o טסעעסז8ה 0 cohdição pára n oxistoncia do ido
  

 

ma for

4as o para sua, consolidação;Sondiçho para a oxistoncio do conformação da nação.

o da mociodado.Cultúxas gigantescas o grandos idóios docaixam o dogeneraram por

enusa da forma do vida £alha-Docadoncia o falha na forma de vida 6 o tormo quo

zodo abalar as instituições da soclodado o da nação,

forma do vi +." coxretu o comodo ₪ tamióm um mojo contra a brutalibdo,ספת

contra agatastrofos da vida o contra fraquozas humanaso -

si uma Ligqução profunds ontro ranoiro do viver; concepção do mundo ,os שב

סמ 0ógicos do indivíduo o da sociodadosregiro social,o ospírito da épocas

Nós nos.ouiiparamos aqui da confipuração do forma do vista dontro desta visão das

qolsasa

E nogsa vida om lszaol;vida do um povo poquono rodeado do culturas atrasadas,

dosum valor ospocini om so dosuavolvor uma forma do vida ostôvol o solidificas

dasEua maioros quo habitam grandes toxritótios o so oncontram nos limites do

culturas soligds סמ ostão monos sújoitos ao perigo do vor toldada a

imagem de sua vidasO próprio paminho,as oxtensõos da torxa o potôncia 0238 só-

zinho uma conformação próprias 7

Nns;no nosso casoquando tudo oxísto om poquonas dimonsões,quendo so podo am

um ou dois dias atr0 todo o vais no mtoו ₪0 28 18ש0טצמ,ףמףוגסש,טצס

cha vo manoira do vivor 8 סמדתש 60 8023 caminho 8 vontos ףןוגט730וגהלוגממב

No 124010 do nossa construção no nafs ostavain todas ns roservas zossas vol

tadas paxa a erinçao dos primoixos fetoros basicos para a conquista da indopon

donciapolítica 2

Hoje om dia,quando tudo isto Já foi falto (ainda quo soja proviso fortalocer

o molhorar) dovemos voltaz nossos corações pata q criação do uma forma 40

ostavol para q indivíduo a para a socicdado,quo onraizo o sontimonto do fix-

moza para nossa conquista pel Ética o qto o sustanto duranto os abalose  
 



AB  
Tma-tal forma do vida obriga a sua olovação do ospirito.Assim, à sua naturo-

tos ou um: conquista únicas Elo obttga a  zasnÃo podosso eria pos moio do avi

  um osforço do gorações,acroncimdo conquistas duxanto ançs a fio-E assim O no»

60988250 Go-imodiato so iniciar sua consolidação dirijidasNossa roalidado obxi-

 

gm a não vsperar polo procosso ão exis nliznção de uma forma do vida»

Como nos domais setpros da vida não “omys tampo pare tal ,

Erocisamos aprossar o dosonvolvimont: 2 turalmecaminhor 8 passos latgoss

ulos ontorioros são o

 

Os valoros ₪ ₪4 traços da limmgom quo srumeramos nos מ

ponto inicial o a baso pura à imagom 19 forma do vida do individão o da socioda

docMais adianto ixataromos das oxprosvdos & vida diaxia do homem do movimentos

 

O valor 1 airo;ês torma da vida o q simplicidado.Simplicidado no caminhar,

no vastuázio E a  consóguoncia noiukal do valor, & 02000 0 6 d& honostidado,

O homom quo possui valoros consajrados. conteúdo próprio -vordade inter ior;natural

monto torá uma oxprossão simplos,vordadoira o honosta.h simpliciado om oposição

: jnctancis brilho superficial.  

₪ o caminho vara q criação do 20190098 verdadaitas ontuemposdonso sun consoxma-

São Eronto às lmagons da Llusgo 3 6-0 עבעב
4 ה 2 2 , mor

à simpliciado vão o uma falta do cultuxa,falta de considoração as fontos ospirj-

0438 a axprossão corzova o profunda do vida aspiritual,dos váloros0

» simplzcidodo assim, prosorva o homem de supoxficialidade o fixação om imagens

 

ermndoros da 3108808 88 oneobro à vordado, Simplicidade no nto com as pose
, 2 nn 4 if,

5098 criara uma vaso para volações vo rdadoiras o poxpotuas, y

 

À sinolicidado prosorva o homo: do soz prósa dos sous instintos, À ambição de

viar o aívol do vida, sta molhoria,dosliga Fapidamento à uma-cocridantras do526

mottidado exatorada,o luxo do riquoza (a oxplornção do pro

 

יצ1מסטצכסע10+,%₪

ximo,a imoralida da,

 

Nos ultimos nos somos 2ostomangasom Isracl das consaquôncias,das mudanças dose

da00 osiilo Co vida na oxistência do indivíduo e dn sociodâdo

+ SADO:
São os moios pare uma forma do vida oxdobada,são a baso para um trabadho crian

 

Cor,para a consorvação da saúdo fisico o mental para uma vida hum nivo] do vida

para uma vida cultural:

ps que 2onhum homom civilizado tom alxo » lovantar contra estos conceitos,

 

 
“UXoCa

ilys quando se obsorva a vida do muitas possoas cultas quo sabom muito bom guax»

dor q limpeza corporal o de sua rosidencia,ias quo oncaram no maio das indifoxene

gue as condições do prdcm o Limpeza do sua vizinhanca,mosmo o mis proximo trnaspo

 

6000 o probloma sim foda su? 224010060. luitas são -. possoas cultas quo ostão

arosvunndos,a considerar quo o trabalho do limpoza o ordonação dovo sor foita

por outros,pola divisão do travafho oxistonto na socicdados

 

 
 



 

Tios aprociammuito a ordom o n limpeza dosdo quo sojamn foitos por ouirom mas

nãoostao dispostos a movar um leão para consorva-los quendo isto dopondo do os

Torto próprio, por sua iniciativas - >

Amós intovossa os fonômanos ligados a osso problema na vida do movima tos

 

| 6 a ronlôdado?Os nossos cha rorimogua grando madoxiamvem do cosas orgoni

zadas nes quais ampora um rogimo-de ordom o limpoza.Desdo sua infancia quo isto

vom neon-tocondo las quando vão para o lovimonto ocorro um afrouxamonto o

uma indiferonça nosto sontião,

Toda a tontativa de fazor imporar ordom e limpoza na sedo;no acampoma to,

na vida de chevor em nacksharã tropoça em tosistência,numa falto do vontadopeza

jualquer esforço, Uma visita nas solos o nas ensas dos chavorim om hachshra,ex-

 vorãos-à num quadro bastonto tixis - sobre osto aspoctos

8 possivol,bem antendido,encontrm vxpliçações para isso na psicologia do homon

que amadurosso do movimento juvonil,otss..«mas isto não modifica em nada o fato

om si o ou Dorigos dele docorrentos pexa a imapom do homemLimpoza não é sómenbo

vma questão do estótica o hágiono,o costumo de limpeza o q minuciosidado da lim-

Poza sorvom de,bêso para uma vida ospiritunl orienada-para a clevação,Dara 0 80מ-

vimonto do lax»

Infolizmonto,são muitos,ortro nossos oducandos o mosmo ontro os 818 וש
- A ,

os cus Yom nos cuidados pela limpoza ym "costumo סוגה"0טמ 888101%0-0 0%-

 

prossão d "prolotarização!ב1180.טסמגס

Não se podo ontondor de"outra forms a falta do ordem o a sujoira na sedo,na comum

on dos dirigontos,o na vida dos ishuvim jóvorsna forma da coma” ,a forma do

survix m mosa-oto.Não ostamos discutindo o assunto nolo lado ostótico apenas.

Nossos clhos ostão voltados, principalmonto pataas consequonçias dosto cormortamen

to na inagom do chavor o no sof fúturo duranto a roaligaçãos

80 ב 8do-que os costum s do limpoza;no sentido om que o enenramo ssão uma

baso importante para a imagom do horom, ,

Limpeza não 8 somonto o único fator basico na vida de ronlização.É possivel

quo na primrira etapada vida nova-ma passagem da casa patorna mra a vida inderon

deito-ra passagem vera q vida do trabalho po campo,haja uma ospócio do jnovação

nosto dosloixoem.xolação à ordom o, limpozasMas tudo isto só 6 possivel tolorar du

ranto uma ôpoca iráמ o curta.Á modâda quo isto continua por anos, começa a

 

aborrocsr;n sor imeômodo.E ontão so cristaliza um; sonsaçãá engam dorasa linpoza

3 a ordom são indonti;*. das com tudo qua havia no passado--casa naterna;vida ci-

-«adihacA suzoira o a imundico «vida, do kibbutz.Nao é do admirar suas consoquncias

o abandono do caminho do realizaçãos

Procisanos introduzir a oducação solro a ordem o a limpoza como princípio

oducativo,o prostar atonçio a 810 om tody a vida do movimanto, prooisamos desenvol

vor q sonsibilidado para osto Sotors   



 

Dovomnôs acostumar nossos oducandos para a atividade 0 עא 0 domínio da ordem o'lima

poza om todos os luzaras o sob todgs as condágõos a que,ostarão sujoitos q vidas
Daquoles costumes om molação à ordom o limpoza sorá dotorminado tambom a relação

fronto ao patrimonio,nos instrumentos do trabalho o ao mptpráaleNão nos roferimos a

uma roâação fronto no patrimônio num sontilo capitaliste...Roforimo-nos no aproço no-

lo natrimônio,polo trabalhp o materiais como valorcs quo foram conseguidos as custas 2

do labuta ]גגתפממ 0 há portanto que desonvolve-los o prosorva-los,

Tambóm nesto torrono nós tropoçamos num fonômeno ostranhotno Movimento em que6 .

uma educação dos chaverim naxa trabnlho vara os valores sociais,a cija frento estô cok

100830 0 תסטסמ que trabalha e o valor do uma exiação-existo o dosloixo Pela mobília,

Deloa instrumentos do trabalho,polo patr-monio do movimonto,Novamonto a 00188 80 סצ1

08 somo roação à uma corta relação par» com o patrimônio da sociedado eapitagista,co-
mr oxnrossão do atrovimento da juvontuds o da falta do rroocupação, caractorístioa da

nogta,otoc «Mas tudo ísto não justifica osto fonômono na nossa vidalós krensforrenos

omneda toda nossa educação para o trabalho sondoncoxdamos com %880,7206198(08 doson-

volvor oultura do considoração polo peirimonio,no fyuto do tmbalho do homen 6 nos 8

instintos do trnbalho.A criação do um meshok nº hitinshut não é possivol som esto

fundamonto nos vostumcs das possoas o na sua forma do vida.

b capnoidado o a vontado do trabalhar não são edquiridos através do congelência

16 Crea Dara isso 6 prociso acostumar o indivíduo dosdo sua infanciaNão  

nos roiorom.s-a uma fixagão no vida prática om oposição à vida ospiritual.Roforimo-nos

É casgalgndo possoal paro ariar consitõdos o para molhore-las,ohprogar os instrumentos

de trabelho;sabor fazor consortos olornontaros,ote. Esta aptidão é vásica poza absorção
no trabalho ,parxa Aprondorvuma profissão,Dara uma vida crindom.

Não so 9080 confiar tão somonto na intuição do educando, é קצס6150 dosonvolvor cm cada

um a vossibilidndo do sózinho rodor roalízar sous objotos,o consertor as coisas mais

clomentaroso

Parocg que fizomos muito pouco mo movimento para a odusação do nossos chavorim para e

um trabalho exindor, pera gerem pessoas quo trabalhem o que encontram 8 satisfação

pessoal vlena no trnhalho.Um dos erros mais gravos da nossa oducação é o foto do nós

tormos dado por astisfeitos somonto pola propaganda ou difusão idoológieca do trabalho

(do um ponto de vista 0011Como consequencia chogam os chavoxim ג 71-

da do realização carros dos na 186188 פסטעס o “Alor do trabalko som sabor roalizar
“ trabalho,som sontir o quo é criação o satisfação.

Tuo 6 do admirar poispsi apos um curto ospaço do tompo do vida no n$shok,comoça o

traialho a ficar posado para a vida do jovem, sis enraa idoológica não é suficia to
do nor si, pra olo ultrapossr as dificuldados do adaptação so trabalho e dar valor nos
dias trabalho fatiganto...Procisamos acroscontar aos valor:s idoológicos que trangiti

mos pm nossa oduoação pera a xoalização,a oxporimontação prática para o trabalho eri-
ador.Mão tonvionsmos com isso aprondor um ofÍcio;no sontido corronto da palavra;mas a

uma ação 81217188 o varinda pera 8 hachshaná de todos, ם0287021808808קאע8 8 0808-

oidado pratica-trabalho fÍsico o criador.  
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000 por evas uo todas os osecJas o movimontos quo tone

ido comogarouy vor osto peineípio,Isto não ostabologoma

 

n50Ngao alem toenien no sonti 'pedago do pão quo podo chogar para 018...
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= do passar 9 riqueza dos ricos pax Os Do
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mw nivel da vida há
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dado à vulva do abismo da co. “T4v o quo alinonte os instintos nogativos conti=

  
sou intoriorsמכ  

à Yumanidado nosto torrono dovo servir do alar

    

| longe O amargo oxporinei*

dom 8 3 ,קסמפהההטףטס 0 posaivol mantor & corrida,
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ranirustações nogativas docorrentos dissos
  mira do luxo 0 7110808088 som €
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tur Excitação :NÃo oxisto nonhum ma. nos varidas oxcitações dv quo o ho
   sitn,considoranto-as "80 nor sil';mas na modida ףסס010קהקפק 8 802 8

 

cravo dolas o interforo dosso no nrocosso oxdonado do sua vida .b alimenta-

vira 10 בסתאו,0 homem quo nocossita alimentar

 

cão € cortamento 0 nocossid d

“o om dotominado númoro do vózos por dir O ma homom noxmal som dofcitosslad à

 musida quo P corda pessa 9 sor uma finviigado quo voo do lado todas as outras

nocossiindos de vido as condiciona ota çontão o preciso consi lora-la como um

4 pus  
₪ 2

tonomeno doonti 80 sor comi do o

 

Tstô à balido tamvom vs valas66 ₪ סטלע 506itaçõos do quo o homo hocossitn para

satisfação ₪ par» numento do seu v-azor do vivorsO Túmo,A bobida; cxeitação

 

à modida quo são contidos o nic tocar nas nocossidados primordiais «nãoבסאטפב

o valox da um vidasטס
: > om - +

«e dlas como O q noturogr;as excitaçõur mão polemn somonto pormanocor num livito 208-

  

rito e rquidirnto esurandusso à vuntodo do homo 0 8  ₪ 

oxeitaçõos so tomo fi-פס00008914810₪

 

É molnor notjanto, imp
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constanto um vidasNosto sontáio não ha -somolhanca ontro as 0%0%₪ 0008 0 מקס

amigos aqui numa aualaso tó rticul azizoan,contotary mos sogmato om sssinajar ה

suposição do quo à múlthur ovitaz a bsbor vinho o fumar como um costumo com tanto

   
₪ 1560 so ףטסס 1osrocilamanto à urontudo pois 307100 u sua Tomasסטבטצס
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8180 mois sorlimonto na vceura do oxcitaçõoss

 

do -sor

₪ prociso Droibir o fumo o a bolida sos limitog do mnvimento o explicar muito

bom os axgunentos que Lovazam 88 proipiçho.ijuanto 50 problema do excitação

rxatemos disto no proxirio vANLFRLo
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qus54 tonciza do encarar o mrovloma poxunl sao

 

Duzazn Soxunl -Us principios 4
 

axplicados no programa de oriente ão a odueatão soxuzl no movimonto".Bla se ba-

soia xa gonsiduração das nncossidados do satisfação soguln como uma mandbfostação

do vida nona o rá 8 solução pira a oxeitação soxunl no poríodo do ameduroci=

monto devo Rae ףתטםטטהטבפ do legalização do >revlona,vida comm ontro os sexos

e satistação vrostrito basoada nos princinios do mozal 20082 לקות posisão from

 

to go probloze sexual love q hógação da oxeiticão se 31 como ua ostilo do vida
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Solucionar o nxobloma da nocess
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do um rolexamonto 8888020 0 800 עו
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oxcitaçõoseEla afasta o homom daו68

 

usta oxcitação É a mis oscondida dortod

solução 00825478 60 sou vrubloma soxusl no oseraviza sos instintos; juo turvam
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o uso des êxeitções soxusis como moio do divariimeto da sociadado וס]סנה

 
 



0 Isto sb porxcobo To lo modo do vestir das mulhezos nos filmos,no carictor das ן

danças o de 11%סעהצטעה081%10מ 040702180

Nossa educação precisa ser vriontado ךןמעמטמפ 08 consideração do pro

Uloma soxual o nrocutar, solucioma «La posi iivamento para o benoficio da concórdia 

. do Homem o da sociodados
8 eu» , a

Esta visão ב08 à 040110080 soxual v o prociso introduzi-le ma conscioncia

: dos úducandos frunto a geando atm ção 80 0010 conjunto dc moios io oxcitação con

 

os quais colo tropoga d iumonto no rua 10888 081002018 06 קטעס2ה 01 8

nos prinoípios ysisclogicos o sociais,nvcossita sor aprosontada om uma dona corrota

Nos propomos umy solução da acordo com conceito da evoluação social;com as nocossi

lindos da educação complota do הסמשה | cara o bonofício da sociodados

Na vida do movimaso ;lopar onde ocoxrxo um contacto intonsivo o livre entro

Jóvons do ambos os soxossustão om prova os prihoípios da moxal soxual da sociodo-

do quo protomicaos construir.Um procosso nosto torrono 4 capaz do roflctir o,ro=

é poreutiz no cosijunto do valoros o 11, sobra os cuais so basoia o movimonto,

Isto obriga 4 utonção ;zoação bom »onssda,ãs manifostaçõos dosto setor o 2 fixagão

do normas par” à puroza sexual de horier do movinoi to ;ovátor as oxeitaçõos soxuai s

8 prosarvar os nrincíbios do moral soxual obxigatório colocar a nossa conconção
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são um vostumo social oxistonto,em toda 2 mocidado,םסמפןממטבצפפ:098,לסמפסה

nocessidado obrigatória para a exiptoncia da sociodado human «Jã houvo quam 05 com

narou so 0100 ₪88 rodas da nadguiios

4 sociedado human é compazado a uma úaquina complexa cujas partes se movirontam

. volozmento com contacto normanônto.Na falta de lubrificação aumontorá o calor poe,

10 atrito constânto,sus pontos queimer=s0-ã0, 0 a máquina toda deixará do trabalhe rs

4 lubrifdcação om si não movimenta a máquina las sem ola o nótor dotor=-so=d ses.

rio fato do contacto poimanontoe entre homens,

 

é Os bons modos surgiram do prós

Tonos nocossidado dôlos ospocialmonto om nossa nova vida םג 0desaparoci-

monto do conjunto do bêns manaiizas oxistonto na xolação entro os homens é fator

do pôso para 8 formação da feição da socicdade,] O tuites vôzos iinis sravo quando

wotratn da juvontudo israoli o cyivoinlmonto daquela unrto quo so vduer Dara a 

vida do 2081150000 colonázaçãos
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de 201020060 quando ola nrocura dar unia cura
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q juvontudos 0
,

Bons modos não sao lotominalos vox uma locisso-ilos procissm flerocor o

sou florocimento.o vamgarosos   
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É nocossário muita nobreza asnirituol para onrelza-los o trxansmiti-los de /

reação nara 028080

“ias mosmo so nos >

 

o criticor a juvontudo nosto torrcuo,ilovosתה-סבסת0ט1%₪
eu . > .4814

mos frizar a obrisatoriodaio lo wsarolação do consideração. o valorização 0988

menciras o o inorvmonto do uma xolação covrota no rospoitosf prociso notar-lhos

0 ds 25 4 ,
a cortosia como uma nocosgidado social 4 vida o quom sem ola O ispossivol q exis
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tôncia do uma soviodade-lias O piso 6:

 

itear o rojoitar a cortosla quo cxnrossa

o rogimo do classos & do ojrousão bom vaio squola quo enccora A vorlados

5 que 4 000 Aotmminar w. ostilo o uma fora para o contacto norma»

nonto ontro os homons;ao oncontro O Soo tação ontro os hoxons,à forma do convorsa-

gno,nos nodos ₪ mosn,ã rolação entro 109008 6 volhos,A votação “no homem quo so cn-

sontra no dosgruta ou outros tinos di casides inoportunas,

8 רש90390םטקהע 58 nanoiras ligadas a ysenlas 8001818 0 8% טס obrigam B felsidedo

o 9 montirosa א 0

A oxata puroonção do valor à

 

soxtosia 6 lo suu papul na soviodado;a Zixação

do costumo da, cortosia no vida do novincato lovoz-nos-ão à correção desta falha

os nossa vidacTrocisamos rocordar quo elcarrogamos nosses chavorin da sonstrução

do um comunidado indonondonto quo mantom vom sou intorior um elveulo 10 vida 26-

chado om todos os sotoros

 

imrossivol a oxistoncia do tal ishuv som ua conjunto

 

f n . ' - ,

nrinário do boss manciros no contato, mútuo entro as »ossonssIsto nao ocoric xs vor

neio do uma dceisão fativaçios Dor múio do um conjunto do costumos é conportanen-

4 1 .

to qua o chavor 200000 rinda quando 05%8 מס MovimntosDevo-so portanto 0002

atenção n osto problomna fixor um comportamento aspocífico no movimento bom 00-

 

mo nos outros pspoctos vidaa

VIDA ESTINTEVAL תו
da do homem de mo

. Este dovo so constituir numa darto insonarávol fa vi

  

onto. Bau muitas ns, Nosãoas cuja vida gspiritual so rosumo cu

alguns intorcssos nos tonvos do 18202 .

- . 0 .

São os.quo costumam iluminór q sua vida à luz da loi da vida ospiritual-do ou-

+. 0 : 2
405591105 2שס0158008 00080 8chayorin para uma vida ospiritual indevondon»

 

to como.parto insopaxávol do suas 71688.2 istó obriga a viver sogundo uma 08

cia dohigiono montal” dotoyminatação mosmo modo como o homumn civilizado 80 0-

 

briga à uma higiono סטסצע 11.0 úiúndo ospixitunl do בסמ6ב 04166 ₪sonvolvimnanto

o rrosurvaçõo-Talvoz maior quo seu corsos] da forma quo a higiene corporal tem

- 4 a: - 2
o,

sous oosturos nc quo traga 8a 101800 ali atuação jdosennso,a Drosorvação ào cons

4 E
nós dovonos oncontrar a mosoixo do

 

tónios, imunização o uxoitagão assim por

consozenr a vida ospiritusl do homem,
,

 

voronos nos dotor ou 1uns mojos Jara & conservação dosta "higionoM,

Tompo vera a elôncia o o osthdo constanto,o-condição para & rAnutanção pormeneto

do vida ospixitual«D da mosma forma já o oxprossero nossos antepassados.

 

 
 



      Dovo-so chogax ao oquilíbrio entro a vida0aa matgrila nº savês do

estudo pormanontopara ao ovitar o ntolamonto no mundo materinleDox quo a vida ma

torial,om vordadosola decorro matoilemento ;pois não necossita de um nsforço osneo

cial
.

Was assim não 6 no domínio * E la vida gspixitual ,do estudo onde o ho=

mom precisa sobxopujar dinrãamohto suas iraquozass

E quando dizemos ostudos porsanontos noanos roferimos principalmanto no ostudo pos

soaleBsto ostuão S uma ciôncia quo novessita z80m ostudada o oxoreitada ססמפ%המ-

tamento. À 3206180 quo nps"dotenhamos cm qlgumas condiçõos impros indívois pala o

estudo 20ss0n1 do homo, / q

O toxrxeno do intorosso o as tondôncia: vara a complomontação do sabor.b nocossão

zio quo tôdn passos Íixo paxa si“mesmo cm uma idado dotominada quais ds sototos

da ciônciã o do cultuza Dolos quai: so intoxossa do uma forma particular o A o-

Los dóliquo um tempo livrocO mundo 8 01020188 6 os torxpnos do conhecigionto

ào abrangor a to tos, É molhoz ontiogroco-

 

so smolign o crogridor o o homem אסכ
- Ne .

box urna noção goxal,olomontar ,do todas as préfissoos ostudadas na 080010 36007"

 

ria mos & parto principal do ostulo possoal clo deyo oxiontar כעמ ₪ 5 11018 ou

. : ” 0 ,

torrono vaza qual olo tonhe uma מסעףפכ 81 «Esta oscolha 6 propicia anos

ds
um suvo-análises

4 introdução ão 08000 008 possonl com assunto קסעתהמבמסהג forma

to vido diária tom velox não só.pore o fóturo listanto do homem, paxa s sun clo-

vagão sms tambémvaxo o carnetor ? sua vida agora o para sou astilos

Rom tom sompro com qua so ocupar duxanto os moniuntos livros vivo num, ritmo do vi

da dê

Em momods oxistôncia do ritmo do ostudos ode aquilíbrio, do vida espiritual. 6 כ
evento essso vitro dotado do mm ospirito criador todo sou tampos

 

ciso rrostax atenção nº escolha do matorinl do loictura,

lintigamento oii Isracl;no início da ópoca do estudo o nos prineívios 88 0885 |

exiação “o vaís,oxa obrigado todo homo culto ou inculto.a Ler tudo o. quo oxa

iroroego om hobraicosh Litoratura giontífica q n traduzido ora muito limitada

Hojo as coros ostão intoiramonto modifivadas hã Rasta do livros do Leis

tura 0 nrofissionais,ô ryando a literatura traduzidnsNo país são oditados cor

er de Goo livros por anceJunto a isto dosenvolvousso muito as publicações vao

xiódicas.5 homom não tom a possibilidado física o montal do abarcar todo osso

8502181 do estudo.A condição para uma Loitura ortonnda o inclinada para so»

toros dote

 

inndos-soloção do matotinl do loiturn 6 cuidar da oxistoncia da

cortos pad=õos do osvolha.

Minis dovom sor 08%08 0880008 ?

Trimoiramonto oster corto qéo o mptorial 6 inúmoro o qua há soneto norpasidado

do lor o quo-foi solocionado,sezundo o valor objetivo o o gosto pessonl«

Sogundo dar proforôneia à Litoxatuso quo tr7tr do assuntos quo mais interossa

Possoalmarto .  
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oppiritusl.Quanto-limitor q Lloituxa quo tom a finalidado do divortir a onas.B por

último limitar a loitura dos joruais sómento nos artigos profissionais quo 1 lo

anarocem, ligados lirotemonto הס sou compo de czupaçãos

Para proscrvar ostos padroos o não sor arrastado a uma leitura scidantal

som critórico d rulãor que se cologuo Frunto a cada um,um corto rúmero do livros

08 60818 010 80090 lor-ouras vrimosylivros profissionais 0 88 01000198 סגג .

Otompo vifquidos quo dovo so dispor pacy a loitura dopois do procuchmento do seu

trnhalho diario, dos dovorxos da familin,ium a sociodado,para consigo mosmo > o ten

xo puxe sup divussãopose
2. mes f

Puxa assorurar a oficacia da loisura o sua 01078080, 8 um bom nivel dovo o

homou adaptar q si mosto o costumo do soltura o do ostudo.Isto so rotoro no rq=

canto possoal pm vá mn loltuza c ostudo o modo da tomar nota o colotax matcrial.

a £
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Lhç sontalo É ur ponto voxtanto Dara assoruror a sua leitura dirigida à notódi- 9

cacBsto rocanto possoal o ajuda,n cristalizar um caractor o sou cominho da vida

o torna-so uma fonte do criaçé 0

₪ costumo do tomar nota o 061001008 matoriai ,dados ostatísticas,ou matos

rinl pera 5 48138080 do acontocimentos litorários o políticos-são importantos

nova a conservação da ordem no campo cuviritual do homem para facilitar a sobro-

varga para o lado da דס constento colotânoa do re torial possibilita,a do-

minar-so bow o dosonvolvirr nto do assunto o ajuda a aprofindax-so no mosmos

 

R0camos aqui .vosumidamonto,om algunas facotas do problema 88 1101680 ןסמ-

talsTaroco quo esto O vs dos sotoros quo mais so dosloixa na cdyeação do homo m

o osto duslixo Leva a

 

vandos congoquencios e problomas futuros.

Trucisamos prostar atonção na nossa 00008000 וס movimento para osto sotor o in=

10 מס úmbito do alho cducativo diirio.A ostabilidado do nossos chavom 9

vida 80 ע0מ1128000 d dotominada hão ססטסס vox uma possibilidado do תממ-

espiritual dontro da vida de trabalho o encontrar d oqui» |

lo constanto ontro closu
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Us imiimoros ebandonos na hitiashyvut jóvura, quo docorrom om sus ninioxia da

»rovlomática dos ostudos q wrosontagão da vida do 2081129040 na kvutsa no com |
20 ,טסתס onononto & = Bs supirijual o autosastudo isto obriza-nos a oxamninar os-

ta fator à ₪810 ali corrútas Mas toda a Drove > convoncâmonto não ajudarão

35 não forem proanchidas quas sôndiçõos:1- Educação constanto dosds tonxa idado

 

xa a higiony mental, Zu À exiação do condições o atmosforas que ajudon a con

servar nossa vida aspiritual,no trabalho 60 con iração do moshok,as nroocupaçõos

ãa vida udificação da socivagdo-o procnchimonto dos Jovorxos 002%08 do homem om

sua vida para consigo mosmo 0 poxa como »vóximo»  
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+ mo + 0 4 :
Dortancin uq configuração da 1עהסג10)ספוט o tanbom fizemos ungerítico sobro o
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80 individuo cstão condicionados. s defoitos oxpanicos da forma do vida de todo 6
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5 Jocial no procusso Go ajuntamônto dr niásporas o sua misturasExiston muitas

insbaçõos za cãm consolidação na mnoi ro do vivor ostávol.is mudanças constantos

ba vida politiga u oconônicasa poppotua movimuntação quo t=azom costunos v concois
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lo à:
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migo o» volta do peis; o país poguono em dimensões q possibilidadogs=tuds

By agronvontazmos a isto A ntmosfora exítica ave onvolyo o mundo político
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muito do lovo;
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1-ixplicação aBosclarecimento *Convoxar =. Loituras do livros o sua andgiso,pcom-

panhar tudo que Peontoco,cuilar dos pro lomas da sociodaia,cuidar de particula-
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o » critica pessoal,a luta para a xov-.ução dos problenra ss
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2 1 4 me

» toncia da disciplina social sot usa - 20108 00 compelir,ezlação do uma forma do vi-
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mento da publico  do oxprossar » alogria o o rojgimo
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Afitividados Diários + O oncargo do tirofasça responsavilidado;as olxigaçõos &

sa pribiçõos;o colocar-so o chavus gronto à gxnoriência xosultanto das lutasja

. cast 5 : . z ,
oxistuncia do instituições o agcos do estudo sociais o rublicos o quo 0 טמפלעס-

va תהעה 60 chavor no quo diz rosário à inciative ,0 o conportançátos

5=Vivameias ipor intormodio da nto sob todas os suas formas o das instituiçõos

sociais w artísticos produzidas no movimento 7
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O grupo educativo para a educação social,para a aúto-osprossão, Dara A rovo-

lação da possibilidado,pare a conquista rocíproca, para o auto-contrelo,naxa הכוה

cação para s indopendôncia,

A forma do vida de movimonto,os costurios do ropimo o comportamonto, disciplinacon=

sidoração ao próximo;rospoito nos valoxos,a crhação do um estilo do vida o tendi-

cão.

é À imagomn do madrich como simbolo scomo indicadôr do caminho;como fator

para auto erótica, como autoxidado « ;

O tratemonto particular no contecto vossonl com o educando,O conhecimento das

condições do sua vida e do sou ambicntosajuda à rosolução do sous probleuas.

Nos Farindas mais Adultas sA oristatização do uma conconção do mundoza; trensmis=.

são do uma contação total-do fonôncnos o acontocimentos na vida,valoros do baso,

Drocessosycriações de um padrão Sara B comproensão do manifostações,a Dorcop=

8 ção da ligação ontro iácias o a 208116080 010218.

D AUTO CONHECIMINTO 3: a transmissão do idóias básicas om psicologia,ajuda n

proonsão dos procossos do nmndurascimento o xosolução dos conflitos interiçros;

esentia da valoros p contacto para cormroondor o próximo o saber 8028018-10

Vida go Grupo : O incremento do costumos o de tradição social;tratar dos nxu-

blemas do zolações o conportamonto dos chaverim do movimonto 8 luz do normas

idoológiens;erinção do condiçõos o do possibilidados para a revelação dn canas
- câdado pessoal;dosenvolvimento da nuizndo,eriação do condições para sua dura-

ção o Dara uma relação correta da sociodado para com suas manifostações;orla-

ção do vivôncias conscientes o do romantismos

Arto o Gósto : O tratamento da considoração À axto 6 mais para as oxprossões do
0238080 8 do bom-gostos

9 Educação Individual + Contacto possonl,dar atengao aos problemas o ajudar-a solu-
ciona-lôs,a criação do um ambiento anigávol o rolnção cotrota fronto nos nroblo-

mas individuais. : :

trabalho ão Crinção : Aprondor um ofício -o uso do um instrunonto o do matoriais.
a ospocialização no trabalho, "hobbios!!'s 4
Todo o chnvor da Tnuá dovo vaêsar cursos o trabalhar om um ramo o passar examos,

Encontro com à Roglidado : Atividados dirigidas paza o proonchimato do finalida-

dos o-Zunçõos na ronlidado quo côxea o chavor do movimonto (£oxa 68 808 £amflin

o grupo do amigos)com a intonçãodo conhesor a ronlidado;tostar um enrector,sua

oristalização idoolósãea o sua capavidado do fazor fronto à incunbôncin o fun-
. -fora do movimontosף608

+ 4 4Para a 08008680 10 homem, nrocisn-so imaginar fronto a nós sun inarom em

sou dosenvolvimento no fúturos  
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Aquosto fundamental da nossa oducação. 0:20 quo minaira Dod: =so esiax uma 1=

magem do homo ostávol harmônica, quo vossa fazor fronto à todas as eculoxidados

da vida o que onobxega constôstumonj como prosorvar os sonhos e ansoios da juyoniu

do para que nãô sojam sufocados com a po-tida do homo or procura do sau conicho

na vida;mas nelo contrário quo aumentam om força na luta pola vida 6 o fortalos»

com na procura di atividado cotidianas

Drfolizmonto são muitos-as possowy quo se dosfazom nos sonhos da juvoniu- %

do o abolam som rumo nn luta pola oxisiôncinsos prazoros womontân nos, axeitação 3

o mosquinhozas, Pxocisamos armar os nossôs chaverim do qualidados, capacitado o im

munidados intorioros avo o guardgm do sor arrastado polos fraquezas o Dc ssão dps

condições da roalidado,

Procisamos figurar À nossa fronto o chavor do movimento como homer do roa-

lização no futuro, oxeminar porfoitemento a ronlid ado cor. o qual dLo vai comsotir

vara a ronlização dos valoxos de movimento; tor om-monto à conjunto do dovoxos q

funções quo “elo procisa cumprár;vô-lo na luta om prol de sou onraizamento no tra- 9

balho;na oscolha da profissão,nastontotivas 0 osforços para chegar a un corin

sntistação,a sensação do criação;vô=lo om sou modo de vida diário, qunndo a idoia

esta dividido om poxçõos poquontesimas: sogui-lo om sou osforço do oncontrar n su-

a prósria oxprossão conquistor uma posição o valorização nô1a.E principes monto

ostar a בסוג 1880 quando so oncontemr consigo mosmo,om sua Buscado sua ossenciu

lidado o oxprossão, om- sou esforço para progredir nos ostudos o Dara a empliação

do seus horizontos ospiritusis;om sua progurn para construir sua famílip,paxa

oducar sous filhos-ma transmissão dc sous valoros às orações vindouzas.

: ו 0
O Movimonto 21 O movimonto dã nos sous chavorim;não so O moio o condição paxa a

 

sua oducação ,mas-o mois corto do tudo - ole lhos da um caminho do vida;no qual

podo. todo o homom crisr,om libordado,sun vida o roalizar sous dosojos ontrosa-

do quo osta no trabalho comam o na xosponsabilidado fronto ao dostino colotivo B

o à roalização dos valorxos que foram dosonvolvidos no movimonto >

Na vida de ronlização podo sor prosorvados às fontos Dera o fortalociron-

to-da vida do homem numa imogom quo fixamos Dara vôs mosmos no lovimouto;olo tm

a possibilidado do so, prosorvar do doolÊnio om dixogão à núnhoxias o dorxáta fcon

to ds-suas fragu 208. \ ,

לסת 8-2088101118880 do lutar volo caminho dsmoexético o social;pola sua oxpros-

+ 2 me
são possoal o Dolas suas conconçõos.

  Da confianga no homojdos ץר1סעספ individuais do nossa odueatão; das brsos

do nosso. undo ospiritunl,da úonça vital do cominho do xonlização;do forçn cducas,

+ivs o crindoxa do movimonto juvonil-existoliza-so a imagom do homem do Moviriont os

 


