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O  MADRICH

O JOVEM EM BUSCA DE UM MADRICH

Ds Movimentos Juvenis criaram enfim um madrich, e reconheceram que uma298808 jovem, pode ser um líder, e guiar jóvens menores que ele. Agora, são muitas as instituições que não so satisfazem tendo só um mestre e não um madrich,A necessidade de madrichim deriva das exigências dos jóvens, que se vão organi—zando em sociedades ou kvutzot. Nas idades de 9 - 11 anos criam-se grupos comum líder, e saem em busca de aventuras fóra das escolas. Os meninos e jovens -querem um líder, querem ter peulot, passeios e festas. E isto não pode ser le-vado adiante sem uma Pessoa que se organiza e dirija - Um madrich, A base desse desejo por um madrich é a necessidade de apoiar-se em amigos mais maduros 8mais experimentados quo sirvam como modelo de identificação. Por conseguinte, ojóvem elege um madrich, alguém que ele aprecia, este não é igual a aos demais,é uma pessoa que 1002128 ragpeito aos demais que os rodeia

O DESEJO DE SABER

Outra razão que o chanich busca o madrich, é que o madrich satisfaçaem grande parte sua curiosidade, seu desejo de saber. O chanich não só pleteia ,suas perguntas, opiniões o dúvidas, a qualquer Pessoa, seja porque não sabe seexpressar, não tem confiança nos adultos, muitas vezes e desprezado e recebem —resposta que não o satisfaz, e dizem que não são assuntos para sua idade,

e satisfaçan. Enfim, que o madrich seja seu amigo.

O respeito pela sua escola o chanich encontra sempre equivalendo apressão de pais e mestres,

Muitas vezes o chanich recebe tarefa que não querem e não podem entendero sentido que tem ou para que faze-la. O chanich faz porque teme ser castigado ebisoa libertar-so da escola a mais rápido possível.

Ao passo, que o madrich e o chanich estão num ambiente de reis liberdade. O madrich introduz um mundo de ideais, desperta a crença em 80028 106818, 6 0fomenta a decifrar seus ideais às ações. O madrich não domina, senão faz parti-cipar aos chanichim o descobrimento de ideas e dados que que as ideas são desco 
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bertas8 chanichim, que são mesmo suas e por elas estão dispostos a realizar.

O vhanich está convencido de que o madrich atua não para o bem do ma-
drich, e sim para o bem da kvutzá. Por ela o madrich desperta carinho e respoi-
to, atua em suas ações e suas opiniões. O madrich não ameaça e nem castiga como
a escola, porque não tem neceddidade disso, “Crmo resultado da educação social,
e da mutua responsabilidade, tudo o que afeta ao madrich é como se afetassoe a
kvutzá toda.

O chanich tem seu proprio mundo de vivência, sentimentos, exigências ,
e dentro da escola não pode satisfacer-se. A necessidade de novos horizontes, as
dúvidas que se despertam e acussam num jovem quando começa a madurecer, não tem
00 nenhum no período escolar imposto a ele. Por isso o jovem busca seu próprio
caminho, sua liberdade e sua satisfação em outro lugar, e em outra Pessoa, uma —
pessoa que não faz muito tempo ragsou pelo que ele está passando, 6 por dis é
compreendido.

A RELAÇÃO DO MADRICH AO MENINO

Para o jovem de 11-12 anos, e madrich é uma personalidade completa 8 -
forte que não conhece dúvida 6 nem medo, uma personalidade tenaz em palavra, e —
ação, com respeito ao cChanich, e aos mais velhos. A um madrich como este é que o
chanich está disposta a relacionar-se. O"Madrich Forte", é o ideal de menino pré
adolescente. O chanich não fixa-se no lado espiritual e morgl do madrichs sua -
capacidade espiritual não lhe diz respeito algum , nada ! O chanich só vê. * “an
le, a pessoa decidida, impetuosa, com aparencia valente e tenaz, que podo der-
rubar qualquer pergunta.

Porque c chanich não presta atenção em outra qualidade que se manifesta
exteriormento? Talvez, porque o chanich está numa fase extrovertida, e não veem
as coisas o rodeia, sua capacidade e seu aspecto, e não vê claro o seu mundo in-
terior, e vive um busca de um modêlo para identificar-se de acórdo com as carac-
terísticas que lhe parece determinadas,

A PUBERDADE E A ADOLESCÊNCIA

A relação do jovem entre 13-14 anos ao madrich é um pouco diferente. Ocor
re uma revolução em seu mundo interior. E passa da extroversão para a intrç

versão, descobre-se a sí mesmo, seu interior e se encerra nele. Começa a prestar
atenção a acontecimentos internos. Luta contra sí mesmo, contra seu grupo se !'re-
bela de forma aberta cuem segredo, duvida de seu mestre, escapa de seus pais que
até agora era a sua seguridade, busca a alguém que o entenda, que conheça seu mun
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“do interior que lhe sirva de cxomplà, alguém que seja seu conselheiro, seu amigo
que sofre como ele e trata de resolver seus problemas. Busca um companheiro mais
maduro mas não busca uma persohalidade mas calma cujos desejos e ações estão de-
finidos e comprometidos. O chanich que se rebela contra autoridade, que duvida
das leis e tradições e se compromete a novos costumes, leis que lhe é dado pela
Bociedade, cujo representante conhecido 6 admiradoé o madrich.

Essa rebelião é um escape de suas obrigações irracionais e as obrigações
racionais, pois que em seu grupo o jovem não é livre de normas e conduta, O jo-
vem pode haver decidido que sens pais não o compreende, que estão longe se seu
mundo, suas vivências e emoções e a oducação e os bons conselhos voltaram a
eles e suas palavras. Agora, necessita de alguem que o reconheça como pessoa com
direitos e obrigações não se rende aolmadrich a não ser o que se sento parte
e aceita o que se diz com vclimtariedade.,

A luta interna não faz do jovem crítico, rebelde cínico e rroourador ve
dade. A sociedade dos maiores vô isto com maus olhos em» chanich parece que que
rem sempre reprimí-lo. O madrich que espera chegar ao mhanich não se ofende com
os estalos emocionais deste, não o obrigará pela força, não que o fato não foi
correto, Buscará uma nova forma e encontrará o mjndo do jovem, Eaouiirá ao
fundo as coisas que os maiores consideram como " não são apropriados de sua ida-
de, Assim o chanich se vê a si mesmo como parte de um grupo de ideais . eom de-
sejo de revolução afim de construir. O madrich lhe dá a oportunidadê do expressar
8 0 817008₪4

O madrich não facilita os problemas da juventude, não lhes trazem soluções
OQ madrich pensa, duvida busca e crê junto com os chanich o melhor caminho do -

gloria ao seu desejo.

Ao chegar os jóvens aos sous 17-18 anos começa a ser um adulto, mais cal-
mo, mais racional e mais sério. Chega ao clima de seu dessenrrolar intelectual
Seus enfoques e sua concepção do mundo, começam a concretizar-se sua forma de -—
ver a vida. mais objetiva. Agora ele necessita de um madrich com experiência,
mais maduro que ele. Querem ver num madrich a realização espiritual com a qual en
gaminhará seus passos. Por ele o jovem que busca uma realização chalutziana neces
sita de um madrich imbuído nassa concepção e que está disposto a realizar o que
realiza. Alguém com o mesmo idioma que seja mais realizado que o chanich.


