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Seder haiom - machané de bonim 2º semestre
1º dia: Sociedade
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
-14:00
16:00
17:30
18:30
20:00
22:00

ginástica
café
Jogo de divisão de kvutzot
peulá introdutória
almoço
jogo 1
peulá 1
banho
jantar, shirim, doar
jogo 2
Jogo3

2º dia: Família
08:00 ginástica

08:30
09:00
10:30
12:00
14:00
16:00
17:30
18:30
20:00
22:00

6
Jogo 4
Jogo 5
almoço
peulá 2
Jogo 6

banho, shirim. doar
jantar

Jogo 7
Jogo 8

3º dia : Estado
ginástica
calé
Jogo 9
peulá 3
almoço
14:00 jogo 10

08:00
08:30
09:00
10:30
12:00

16:00 gadná
17:30 banho

18:30 jantar. shirim, doar

20:00 jogo 11
22:00 dormir mais cedo

03:00 jogo 12

4º dia : Escola e Religião
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
16:00
17:30
18:30
20:00

café
peulá 4
Jogo 13
almoço
jogo 14
peulá 5
banho

jantar, shirim, doar
jogo 15

22: 00 jogo 16
5º dia : Tnuá
08:30 café
09:30 jogo 17
10:30 peulá 6

12:00
14:00
16:00
17:30
18:30
19:30

almoço
asseitá da shichvá
peulá feed back
banho
jantar
leitraod

Peula introdutoria:
Nessa peulá, além da discussão a respeito do nome da kvutzá e
algumas atividades de conhecimento, valeria a pena uma conscientização
sobre a importância do papel dos bonim dentro do movimento. a
importância da segunda machané central e a necessidade de assimilaçãoda
tochnit ( em outras palavras: exigir maturidade da shichvá que não deve
encarar mais a peulá como solelim )

Sociedade - peulá 1
A fim de entendermos melhor a sociedade devemos nos questionar
quais necessidades levaram à sua criação.

Pergunta de abertura: Como surgiu a sociedade ?
1- A sociedade como arma na luta pela sobrevivência .

A sociedade surgiu, basicamente, pela necessidade que os antigos
homens das cavernas tinham de conseguir alimentos e proteção contra
animais maiores ( arma para sobrevivência ). A formação desses grupos
facilitava a sobrevivência. “Vale a pena” unir-se a seus semelhantes além de

ser uma saída natural para a resolução de alguns problemas.

Exemplos como as sociedades utilizadas por abelhas e cupins
poderiam ser usados. A necessidade da divisão de trabalho como forma de
facilitar a sobrevivência.
2- A sociedade comonecessidade espiritual para o homem - defesa contra os
demônios da natureza.
Indagação: Será que também em nossos dias a sociedade preenche estas
funções ? Ou será que o homem moderno possa subsistir sozinho ? )
exemplo de Robson Crusoé )
Conceito; Ao contrário do que se possa pensar, a civilização moderna
reforça de uma forma acentuada a dependência do homempela sociedade : a
divisão do trabalho , a dependência do dinheiro , as relações pessoais e
familiares, etc

À nossa cultura fundamenta-se na vida social. O homem é um animal
social, ou seja, pertence a uma longasérie de criaturas para as quais a
sociedade é uma necessidade primária.
A sociedade, no preenchimento das necessidades humanas é dividida
em MARCOS.

Família - Peulá 2

1-

À família é o primeiro marco social a ser abordado. Nessa época da
juventude a família tem um papel muito importante e delicado na vida dos
adolescentes, uma vez que o jovem está passando por mudanças e é muito
comumachar que é o bastante “grandinho” para fazer aquilo que quer. E a
época que surgemos conflitos entre paise filhos.

Objetivo: debater o papel da família na vida dos jovens e da sociedade. Até

que ponto a família seria um grupo mais coeso na luta pela sobrevivência
dentro da sociedade? O que significampara eles os vínculos familiares?

Metodologia: A partir dos trechosdo livro “O manual da mãe judia” em
anexo estimular os chanichim a compartilhar experiências pessoais coma
kvutzá.

Pontos mais importantes a ser tocados:
₪
m
m
₪

3 família como preparaçãopara a vida adulta
a família como sustentação davida social
influência de pais e avós na formação individual
posição dos pais emrelação aos filhos

> É importante que os madrichimse informem sobre algum problema
familiar mais grave de algum chanich.
e O texto emanexo “O nó e o ninho” é muito instrutivo a respeito da
evolução da família no tempo.

Estado - Peula 3

Objetivo: questionar a necessidade de umestado como algo permanente
nas sociedades humanas ( atentar para ofato que oestadoé permanente e o
governo é provisório ). e comofator de controle do homemsocial ( peulá 1).

Metodologia: designar a kvutzá para governar a machané. Dentrodelaserá
escolhido um maskire novas regras serão determinadas para a machané. ( o
madrich deve questionar a maneira pela qual é tomada cada decisão e o
porquê de cada uma ). Avaliar o nível de democracia e ditadura escolhido
poreles.
Tópicos importantes:

|-Noinício o poder era exercido por quemtinhaa liderança ( homem das
cavernas ), depois o governofoi vinculado àsriquezas e à religião ( terras no
feudalismo, poderda igreja e justificativas baseadas nas teorias divinas -

JEAN BODIN (leia-se Bodan) e JAQUES BOSSUET ). depois houve o

surgimento da democracia e as formas atuais de governos eleitos.
2- anarquia.
3- ditadura.
4- À estado como uma formade poder.

5- Os desvios do poder( estado ) na sociedade atual ( corrupção. beneficios

e má utilização da máquina do governo.

Escola - Peulá 4
Objetivo : discutir a influência da escola no comportamento. na formação
do caráter e no desenvolvimentodo aluno. Discutir o fato de a escola dar
pouca oportunidade de crescimento individual sendo o seu ensino
padronizadoe preparado para uma maioria.

Metodologia: apresentar o texto em anexo “ Ratos e Crianças “ como

disparadorda discussão.( Recomenda-se a leitura dotexto e a identificação
de seu autor com o objetivo de reforçara sua veracidade )
Ilustrar os tópicos discutidos comsituações vividas pelos chanichim
em suas escolas ou mesmosituações que possamser citadas pelos
chanichim ou madrichim.

Tópicos importantes a ser abordados:
e avaliar até que ponto o desenvolvimento individual está vinculado com o
incentivo dos professores.
e as notas como formadores da hierarquia.
e avaliação do comando exercido por professores e diretores. ( analisar se
existe ou não democracia e até que ponto a imposição de resoluções é
necessária )

Peulá 5 - Religião
Objetivo: mostrara eterna presençada religião na história da
humanidade. Ressaltar a necessidade do homemda crença emalgo supremo
porém desconhecido.

Metodologia: questionar para cada chanich o que é para ele a religião e

o que ela representa no seu dia a dia. Introduzir tal pergunta com histórias
de fanatismo religioso que impressionemos chanichim.
Exemplos: mãe evangélica proibiuofilho de recebertransfusão de sangue
mesmosabendoqueele estava correndo risco de vida. Ela justificava a sua
atitude através da vontade de D'us.
O que levaria alguns fanáticos a colarem explosivos pelo corpo e
explodirem ônibus cheios de crianças inocentes. Onde é a fronteira da fé e
da loucura?
Desenvolvimento: Colocara religião como um marco social bastante
antigo da sociedade e formador de grupos menores dentro dessa mesma
sociedade. EX: abordar os casamentos endogâmicos dentro do judaísmo.
Geralmente as religiões se baseiam em um conjunto de dogmas ( verdades
absolutas e inquestionáveis ).Discutir até que ponto os dogmas que nos
acompanham de um passado distante preenchem as necessidades

humanas atuais. Até que ponto, no passado, será que esses dogmas foram

criados para o beneficio de poucas pessoas e foramfirmados pela
ignorância ou impossibilidade de discordância? Um exemplodisso seria o
anglicanismo de Henrique VIII rei inglês que criou sua própria religião
com o objetivo de não dever explicações ao papa e acumular poderes.
Buscar. tambémnojudaísmo, dogmas que teriam sido criados para
benefício de poucos, ou mesmo, que não suprem mais as necessidades do
homeme da sociedade atual. Ex: sacrifícios.

Nesses exemplos poderiam entrar também confrontos entre a religião e

os avanços da tecnologia. Comoexemplodisso. na área médica. a
proibiçãodas religiões no que tange aos remédios contra à concepção.
Comopontofinal, depois da caracterização da religião de cada um.
fazer uma comparaçãoda religião com os demais marcossociais já
discutidose estabelecer umgrau de importância da religião na
formação docaráter individual e coletivo da sociedade.

Peula 6 - Tnuá
Objetivos: mostrar a importância da tnuá e o porquê de sua existência.
Mostrar comoas tnuot são importantes nas pequenas comunidades 6
comosão tambéma única forma de judaísmo ).Diferenciar as experiências
vividas dentro e fora da tnuá ( machanot, tiulim e o próprio sábadode
atividade ) colocando o movimentojuvenil como marcosocial
diferenciado daqueles que teoricamente a sociedade obriga a todos nós.
Metodologia: com uma folha de papel ofício divida a vida em fases (
infância, juventude, adultoe velhice ) .Os chanichim devemescrever. em
cada parte, as ações, as aspirações e os pensamentos de cada parte. Analise
emparticular a adolescência e as mudanças que devem ocorrer para a
passagemdessa fase para a vida adulta. Questione até que ponto os marcos
sociais já citados nas outras peulot são importantes para o amadurecimento.
Situe o habonim dror como marco social e ressalte sua importância no
desenvolvimento do jovem.
Conclusão: o movimentojuvenil dá ao adolescente a oportunidade que
ele não tem nos demais marcos sociais para crescer.
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cada vez menos e cada vez mais tarde. Mais

>

alertar para a “degenerescência”, demonizando
qualquer impulso de mudança.
Isso não significa que a família, tal como a
herdamos do século XIX, não esteja 0
mente se estilhaçando neste final de milênio.
Na maioria dos países industrializados, casa-se

mundiais, Soube aos regimes nazisca € fascista

discordamos

|

para
estigmatizar
mudancas
E
de que

ו

1

|

|

|

|
|

“decatência”

frequentemente para estigmatizar mudanças com as quais não
concordamos. No final do século XIX eram os donos da ordem
social e moral que apontavam para essa decadência por temorda
emancipação clas categorias dominadas — operários, jovens, mulheres. Entre as duas guerras
Fala-se em

a forma da família a suas necessidades e fala-se em “decadência”

feira de rupturas sucessivas. Toda sociedade procura acondicionar

5 6 XIX como momentos de equilíbrio ideal. Trata-se de
uma ilusão de ótica. À história da família é longa, não linear,

E
5
₪é

>

uem fala de pulverização da família moderna faz implicitamentereferência a uma idade de ourosituada no pas4.7 cado. Citam-se com freguência a Idade Média ou mesmo

giliar à liberdade individual com os laços afetivos do velho lar

alhos. 1ss0 assusta? Não, argumenta a historiadora francesa
Alichelle Perrot. Uma outra está a caminho: a que tenta con-

7 tal qual a berdamos do século XIX. está em fran-

00

.
na) pi
ו
“bo
2% x 2

RN

ו

 הדra er qr bic pet” mer

4

0

;1

0

ג שה ב

יי

עד רשיו" הלד גERSTששכ

ו

|

ל

76

a família que herdamos do século XIX era inves-

Nuclear, heterossexual, monógama, patriarcal ,

creve na longaduração demográfica, na média
duração econômica e até mesmo na curta duração
política, com us acontecimentos € as intervenções
do Estado modificando às vezes os comportamentos familiares.

quem sabe? —, ela tem urgg história que se ins-

A

social

representação

herdeiro,
descendente,
não é mais
o núcleo da

O filho
E o

formava
bons
cidadãos
e
patriotas

ד

o gerente. Encarnava e representava o grupo familiar,
cujos interesses sempre prevaleciam sobre as aspirações
dos membros que a compunham. Mulher e filho lhe eram

Da família, ele era a honra, dando-lhe seu nome, o chefe é

bém uma família patriarcal, dominada pela figura do pai.

Essa família celebrada, santificada,fortalecida era tam-

sua.

particularmente as famílias populares, suspeiconscientes
tas de não cumprir bem o seu papel. Se 4
família não agia como polícia, então o Estado empregava a
חרי

cupava-se cada vez mais com ela, controlando

a

4

via de romper? Se a família é uma realidade
muito antiga — tanto quanto a humanidade,

& te. O Estado pouco intervinha mas preo-

à obrecarregada de tarefas, a família osten“à tava-se em majestade, triunfal e triunfan-

Ea

tas conscientes “dos valores de suas tradições
ancestrais

rural ou do atelier artesanal, os primeiros aprendizados. A
família, enfim, formava bons cidadãos e, numa
época de expansão dos nacionalismos, patrioÀ família

recebiam uma primeira socialização através da exploração

de-obra, a transmissão dos patrimônios. Célula da reprodução,
fornecia as crianças que, por intermédio das mães-professoras,

assegurava O funcionamento econômico, a formação da mão-

Naqueles tempos de capitalismo em larga medida familiar, ela

cial à estabilidade do Estado e ao progresso da humanidade.

dos “interesses particulares”, cujo bom andamento era essen-

dos sexos, ela deveria assegurar a gestação da sociedade civil é

e do privado, esferas grosseiramente equivalentes aos papéis

cida de um grande número de missões. Najunção do público

8

ל

Qual é o tipo de família, de cultura familiar que estamos em

adiando em uma geração o papel de mãe.

mulher de mais de 40 anos adquiriu a opção de ter filhos,

do. Mas é o filho-indivíduo, e não tanto o descendente,
o herdeiro, que se inscreve no núcleo das representações
sociais. Como se o prolongamento global da vida humana
autorizasse a um deslocamento dos estágios da existência, a

à É permanece o objeto de um investimento afetivo reforça-

É À filho não é mais a finalidade básica do casal, mesmo se

também perdeu muito de sua conotação pejorativa.

soras, praticamente só vêem rostos femininos. A noção de
filho natural — o bastardo desprezado de outrora — hoje

go dos filhos. Muitas crianças, crescendo entre mães e profes-

mãe solteira ou divorciada —, que assume a guarda é o encar.

famílias em que mãe e pai são um só — geralmente a mulher,

dos nascimentos extraconjugais e a um forte crescimento de

os filhos de divorciados formando com fregiiência a terça parte
de uma sala de aula. Paralelamente, assiste-se a um aumento

raros e mais tarclios, esses casamentos são menos duráveis, com

ESAOL qa to0
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26 Uma idéia nova
de felicidade:

rigorosamente subordinados. À esposa esta.

- va destinada ao lar, aos muros de sua casaà

família: os jovens, as mulheres. Enquanto os rapazes resistiam
às decisões paternas, às mocinhas da boa sociedade confiavam

a seu diário O desejo de amare ser feliz, de casar por amore

acé de ser in ependente e de criar.

assados os 18 anos, os jovens operários não mais acei-

tavam remeter aos pais a totalidade do dinheiro que

Fa
aa

A

%8

fidelidade absoluta. Os filhos deviam sub.
meter suas escolhas, profissionais e amoro-

sas, às necessidades familiares. As Uniões

privilegiavam a aliança em vez do amor, à

paixão sendo considerada fugaz e destrui.
dora. Para as moças, vigiadas de perto, não
havia outro caminho senão o casamento e à

recebiam. Preferiam viver em concubinato ou percorrer as estradas. Às mulheres, talvez mais ainda, queriam ser
pessoas, re vir livremente, viajar, instruir-se, administrar

seus bens, eventualmente trabalhar é dispor de seusalário.
Sonhavam com o amor é preferiam não raro o celibato a
um marido imposto.
Entre as duas gúerras, a intensa propaganda da natalidade

E

não teve nenhum efeito sobre a vontade limitativa dos casais

— e das mulheres. “Ter um filho quando quero

foi o mais popular dos slogans do feminismo contemporâneo.

nem
proiissão

Nan se
transmite
\
mais
Nem fortuna,
nem saber

A livre disposição dé seu corpo, de seuventre, de seusexo tornou-se no século XX uma reivindicação prioritária.
Ameaçada assim pela efervescência dos seus, a família tra-

dicional sofre igualmente o choque de fato-

res externos. À obsolescência das técnicas e
«dos saberes aniquila as possibilidades de
transmissão. Há ruptura em todas as formas
de transmissão de “capital”, seja ele econômico, social, cultura! ou simbólico. Virtualmente não se transmite mais quase nada aos

filhos: nem fortuna, nem profissão, nem
crenças, nem saberes. Os pais fazem triste
figura diante dos novos meios de comunica-

9

₪
tem

+

ser a gente
mesmo, escolher
profissão,

seus amores,

sua vida

vida caseira. Os próprios meios operários só

reconheceram às mulheres o direito ao trabalho em fun-

ção do sustento dos filhos e das necessidades da economia

familiar. Família ambígua, essa do século XIX! Ninho e

nó, refúgio caloroso, centro de intercâmbio afetivo e

sexual, barreira contra a agressão exterior, enrustida em

seu território, a casa, protegida pelo muro espesso da vida
privada que ninguém poderia violar — mas também
secreta, fechada, exclusiva, normativa, palco de incessan-

tes conflitos que tecem uma interminável intriga, fundamento da literatura romanescêdo século.

1 processo de dissociação iniciado há muito tempo. Ele

4 ₪4 está ligado, em particular, ao desenvolvimento do individualismo modemo no século XIX. Um imenso desejo de
felicidade, essa felicidade que o revolucionário Saint-Just considerava uma idéia nova na Europa — ser a gente mesmo,

escolher sua atividade,sua profissão, seus amores, sua vida —,

apoderou-se de cada um. Especialmente das categorias mais

1

dominadas da sociedade — os operários, por exemplo — e da
78
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Isso
significa |
que a

ção, como a informática, que seus
filhos
- dominam de olhos vendados. A desi
gualdade
de saberes deixou de ser de cima para baixo
:
basta ver o número de adultos que fregiien.

filhos precisam, o que altera profundamente

tam cursos universitários. Os pais perderam
seus papéis de iniciadores do saber de que os

/

família
está morta?
6

nao

Certa

 חונו6

o relacionamento familiar. Estamos condena.
dos a inovar.
A bioética, medicalizando ainda mais a

|

|

o modelo excessivamente rígido e normativo que assumiu

não éa família em st que nossos contemporâneos recusam,

mas

ez mais, O centro da existência. O lar oterece, num mundo

sculo XIX. Eles rejeitam o nó, não o ninho. À casa é, cada
po sécu

 וum abrigo, uma proteção, um pouco de calor humano.
O que eles desejam é conciliar as vantagens du solidariedade

familiar e as da liberdade individual. Tateando, esboçam

novos modelos de famílias, mais igualitárias nas relações
de
sexos e de idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em
seus componentes, menos sujeitas à regra e mais ao desejo. O

x

FRESSOAL

FELICIDADE

.
|
TENDÊNCIA : INDIVIDUALISMO

que se gostaria de conservar da família, no terceiro milênio,
são seus aspectos positivos: a solidariedade, a fraternidade, a
ajuda mútua, Os laços de afetoe o amor. Belo sonho.

81
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concepção, dissocia o casal: pelas técnicas de procriação de

laboratório, um homem e uma mulher podem fazer um
filho sem se conhecer e sem sever. Forças múltiplas tendem

portanto a deslocar a família tradicional, como se a socie
dade não precisasse dela, comose o Estado duvidasse dos limites opostos pela esfera privada ao poder público e quisesse
apenas tratar com indivíduos.
ssas mudanças têm, de imeSMaro, custos e vantagens
cujo saldo é difícil calcular. O custo é o aumento da
solidão material e moral, que acompanha as separações.

Cada indivíduo deve contar apenas consigo mesmo. Mas

que jovem, que mulher gostaria de voltar ao velho modelo

da família triunfante ditando sua ordem e impondo suas
escolhas? Talvez só os mais fracos preferissem a segurança de

antigamente a esse oceano de incerteza. Isso significa que a
família está morta? Certamente não. Para começar, de uns

'

anos para cá, ela dá sinais de estabilização. Além disso, a
crise econômica, de um lado, e a Aids, de outro, são fatores

de consolidação das famílias e dos casais.
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-BATOSECRIANÇAS|

t OS PROFESSORES TÊM, SEM DÚVIDA, UMA INFLUÊNCIA DIRETA SOBRE OS ALUNOS, A PARTIR DE SUA PERSONALIDADE, SUA ATITUDE, DA RELAÇÃO QUE MANTEM
 אסס50 ALUNOS, SBU MODO DE INTERPRETAR AS NORMAS DA INSTITUIÇÃO; ESTA A610 PODE, ALIAS, EXBRCER-SE SEM QUE O PROFESSOR PERCEBA, !
O professor amorícano de psicologi, Robert Rosenthal tovo um dia a
h
idéia, aparentemente ingenua, de convocar 12 alunos e distribuir a cada

que
um deles cinco ratifhos cinzentos, dando-lhes algumas semanas para
,
ensinassem a se orientar em um labirinto,
ni
Detalhe importante, entrotanto: ele soprou no ouvido dae 8018
nos que seus ratinhos tinham sido selecionados porque tinham um senso do
que
orientação pazticularmente desenvolvido. Aos outros seis foi dito
seu
sob
cobalas
das
muito
esperar
se
poderia
se
não
por razós gancticas,
:
.
cudados

Essas diferenças so existiam, na verdado, na cabeça dos cstudantos

Os 60 ratos eram rigorosamente identicos. Decorrido o tempo regulementar

de treinamento, Robert Rosentjal percebeu que os ratinhos superestimados
haviam atingido resultados surpreendentes, enquanto os subestimados não
4
tinham conseguido praticamente sair do ponto de saida.
experien
A partir deste resultado, Rosenthal desejou fazer a mesma
cia em um laboratorio de outro tipo: À ESCOLA,

SORTEIO

Em maio de 1964, Robert Rosenthal e membros de sua equipe chegam a

uma escola elementar do sul de São Francisco. Bairro Pobre.

Salarios nal.

de
xos. Muitos mexicanos e porto-riquenhos. Um suma, crianças pobres,
65-'
os
rosultad
te
geralmen
m
meio social "desfavorecido"! e das se esperava
colares insuficientes.

Cartão de visitas dos intrusos: uma grande pesquisa, desenvolvida

em Harward e financiada pela NATIUNAL SCIENCE FUNDATION, sobre a maturação tardia dos alunos. Impressionados com a importancia de coisa, os pro

fessores abriram as portas de suas classes. Lles não suspcitavam dos ver
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PEGAR UM Pouco DE SOL NA PRAIA
Figura VI: TRAJES CORRETOS PARA

Dan Greenburg

to da areia. (Se a
das bocas), e é proibido se afastar mui
é que já se afaságua ultrapassar a altura dos quadris,
numa pedrae acataram demais. Alguém pode tropeçar
bar se afogando.)

poder examinar a cor
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os de quaNão deixe ninguém entrar na água men
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seus lábios terem
ninguém pode ficar no mar depois de
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e as pernas.
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sas de manga comprida para proteger

ça da insolação. (B) Alguma
(A) Alguma coisa para proteger à cabe
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coisa para cobrir o nariz € impedir quee
(D) Casaco de mangas compridas
para os olhos: assim ninguém fica cego.
proteger o casaco. (F) Sombrinha
para proteger Os braços. (E) Xale para
de cacau. (H) Toalha de mesa para
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de ar. (1) Tamancos para proteger Os
proteger as pernas de uma corrente
ta na areia.
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Depois de muita insistência de todos os mem
Entre no mar
sua família, aceite ir “dar um mergulho”.
muito alta
até a altura dos tornozelos, reclame em voz
um sabonete,
que a água está gelada, lave-se bem com
ua no busto e, finalmente,
borrife algumas gotas d'ág
|?
exclame: “Ah, que delícia

ae

Nível 1

CORRETOS PARA AS PRINCIPAIS ArtFigura VIH: Níveis DE PROFUNDIDADE
VIDADES AQUÁTICAS.
Se Refrescar. (Nível 2): Profundi(Nível 1): Profundidade Ideal Para

l 3): Profundidade Ideal para Merdade Ideal Para Brincar na Água. (Níve
Para a Natação. (Nível 5): Progulhar. (Nível 4): Profundidade Máxima
fundidade do Afogamento Garantido.

SO

MIS
COMO SAIR DE CASA PARA UM COMPRO
TE
SOCIAL QUE COMECE ÀS OITO DA NOI

antes de
7:55 - Espere toda a família ficar pronta
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começar a se arrumar para sair.
está pronta por8:05 - Diga a todos que você só não
ajudado todo munque só podia começar depois de ter
do a se arrumar.
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Dan Greenburg

TESTE
Pense num modo de fazer seu filho ajudá-la na co-

04:8 - Peça a alguém para fecharo zíper de seu vestido enquanto você lava os últimos pratos da pia.
8:57 - Ligue para a donada casa aondeestão indo
e diga que está um pouco atrasada porque precisava ajudar todo mundo a se arrumar e ninguém se ofereceu —
como sempre, aliás — para lavar os pratos.
9:05 - Percorra a casa toda, apagando todas as luzes.
9:13 - Volte e acenda algumasluzes nos fundose na
frente para os ladrões pensarem queficou alguém em casa.
9:20 - Toque todo mundo para fora de casa, dê duas
voltas de chave na porta e comece a descer as escadas,
reclamando doatraso.
9:21 - Entre correndo em casa para verificar se desligaram a água na banheira.
9:27 - Torne a trancar a porta com duas voltas de
chave e saia, chegando dessa vez até o carro.
9:30 - Volte a entrar correndo para verificar se todos os bicos de gás foram bem fechados.
9:36 - Saia correndo e vá até o carro.
9:38 - Seja assaltada por outra dúvida: será que dessa
vez você se lembrou de trancar a porta com duas voltas
de chave?
9:40 - Suba as escadas até a porta de entrada e verifique se a porta está bem trancada.
9:45 - Volte até o carro, apóie-se nele ofegante, assuma a Expressão Facial Básica, enxugue o suor da testa e diga, usando o Tom de Voz Básico, “Olhe, por que
vocês não vão indo e me deixam aqui mesmo? Essa correria toda me deixou sem condições de sair.”

40

בי

DES

RA a ERA adaEa [1 בa SETE dsDO ESTES PPS ORI

zinha, para que você possa descansar cinco minutos de
vez em quando.
Resposta:
Diga a ele, na presença de pelo menos três outras

pessoas:

“Como é que o filho de Naomi bota a mesa sem
ninguém mandar, e além disso também prepara o jantar quando a mãesai para fazer compras?”
Esta manobra é conhecida como o Gambito do Filho-Modelo do Vizinho.
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Umavez que você já tenha dominado a arte do Relaxamento, deverá enfrentar a estafante, porém vital, área
da Economia.

O Manual da Mãe Judia

filosofia medieval, e pensadores cristãos, como Tomás de

Aquino, acataram Maimônides pela sua sugestão.

O problema principal da crença moderna:
questionamos tudo

Espero que, algum dia, vocês estudem filosofia medieval. Porém, seus argumentos elegantes e intrincados não ajudam diretamente a resolver nossos problemas. Os pensadores modernos
são muito céticos — fazemos perguntas sobre tudo. Nossos

heróis são pessoas que se recusaram a acreditar no que todos
acreditam e então nos ensinaram algo de novo. Galileu desafiou
a ciência antiga; Darwin, a antiga maneira de encarar a evolução da vida; Marx, nossa antiga maneira de considerar o

dinheiro e o poder; Freud, a velha crença de que nosso consciente rege a nossa vida; Einstein, que o espaço e o tempo são

absolutos; os Impressionistas fizeram isto
Schônberg e os compositores dos doze tons, na
Ser moderno, muitas vezes, significa descrer
perguntando: 'Por quê"? Isto é bom porque nos

na pintura, e
música.
e andar por aí
faz pensar por

nós mesmos, mas também cria um problema. Não podemos

eternamente perguntar: “Por quê”? Chega um ponto em que

nada mais lhes podeser dito. Vocês já tiveram uma pestinha de
garoto atrás de vocês perguntando, ““Por quê”'? “Por quê”?,

até vocês pensarem que iam ficar malucos? Finalmente, precisaram dizer: “Porque é assim”. Ou, ““Todo mundo sabe disso”. Ou, então: “Isto é o que eu acredito.”
Chega um ponto em que devemos parar de questionar e
concordar com o que aceitam. Se não acreditamos em algo, em
conjunto, não podemos falar em conjunto, e, certamente, não
sobre assuntos importantes.
Pensar é aceder a D'us

De acordo com pensadores judeus modernos, existem duas

maneiras diferentes de explicar a nossa crença em D'us. Uma
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vem de nossos pen!
Precisamos dispenc
delas.
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do no mundo. A terd

definição de D'us. &

existir. Por que? Po
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Grande parte de
tos ainda mais conv
unidade, que parece
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são energia. Muitas
entanto, a Ciência m
haver uma unidade
D'us.
Uma outra abord
moral é tão real qua
grande problema inte
liberdade — o hidrogd
ketchup, em vez de
livres: podemos esco
quências). Entretanto
Para compreendê-lo.
do que aCiência e a ét

nem ética. É uma noç

sendo, ao mesmo ten
padrões da ética, e m:
Umaoutra proposta
a Ciência diz sobre a 1
em toda a parte, a religi

O que neles ou em seu

