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nta90es artisticas,
InlO a Fanfarra do Co
gio Mondrone, a Es
,Ia de Musica Arte e
onso Kamer deu um
O'tv com a gaita; os
ofessores de musica
lciane de Oliveira e
'andro, 0 Mosca, tam
m arrancaram aplau
s do publico presen
. De acordo com a as
ssoria, 0 retorno dos
~1I10S foi bastante po
tivo, pois alem de
spertar 0 gosto pela
Ctsica c a vontade dc
tudar algum instru
cnto, eles aprcnde
m a diferenciar os
ns produzidos por
strumcntos de corda,
pro e percussao. Eles
nda puderam ver e
lvir apresenta90es
ill instrumentos que
o fazem parte do co
liano detes, como 0
)lino. (Da Reda(;do cum
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~{ ciencia

em evolu~ao
Inversao Existencial
• Flavio Amaral (!EI!!<!E~inbDx.coml

Na vida humana encontramos 2 tipos basicos de
trajet6rias pessoais, com relayao a determinado
objetivo: convergentes ou desviantes, isto e,
rumo ao acerto ou encaminhando-se para 0 erro.
Ainda e comum 0 individuo, durante crise intima,
observar-se na contramao, ao fazer balanyo
quanto as realizayoes da pr6pria vida. E tambem
comum aquele sujeito sem jamais considerar-se
enganado sobre quest6es fundamentais quanto a
si mesmo, porem vivendo em permanente
incoeremcia, inutilidade social, ou tibiez de
valores.
Segue na tendemcia inversa quem e capaz, desde
jovem, de estabelecer e aplicar estrategia de vida
coerente, racional, sem influencia castradoras,
para deixar obra ou realizayao a favor de todos, e
nao s6 para si mesmo e seus entes pr6ximos.
Com respeito aos acertos, cabe lembrar, quando
objetiva-se 0 autoconhecimento, nao ha acerto
inconsciente, pois a autoconsciencia torna-se
parte dos objetivos.
A inversao da existencia humana comeya por
aniquilar os problemas decorrentes da falta de
sentido vital durante a juventide, percebida no
futuro como tendo side lange periodo de ferias
atribuladas, inuteis. Porem, esforyo maior ainda
pode~er enfr~nt9r os 4 desafios a seguir:

;sessoria).

e amanhii

unico item seja de
valor superior ao li
mite de compra,
somente sera per
mitida a aquisi9ao
deste unico objeto.
As condi90es de
participa9ao aten
dem as exigcncias
da Recei ta Federal.
edital completo pode
~r encontrado no site
1 institui9ao, no ende
~90 www.fnl.org.br.
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1. Na esfera educacional, dedicar-se acima do
exigido pelo curso ou escola, sendo tambem
professor e aluno permanente, de primeira fila.
sobre os mais importantes assuntos da escola da
vida.
2. No plano profissional, trabalhar para que 0
resultado das pr6prias obras seja 0 beneficio
maximo posslvel a maioria, superior ainda aos
ganhos pessoais.
3. Do angulo assistencial, aplicar-se em trabalho
voluntario, realmente proveitoso a sociedade,
mesmo antes de estar estabelecido
profissionalmente. ao inves de deixar a
dedicac;:ao as pessoas predominar, apenas,
depois da aposentadoria.
4.· No ambito existencial. tomarcomo norte, e nao
assunto secundario, a questao do sentido da vida
humana, sem preconceitos doutrinarios ou
dogmaticos, e com resultados filos6ficos praticos
de monta.
Voce ve importancia, ou encontra motivac;:ao,
para algum dos 4 desafios acima?
• Flavio Amaral e voluntario e professor de
Conscienciologia.

Programal;ao S(lmanal de Palestras Expoconscienciologia
Sexta - 20/Nov - Maturidade na Juventude e Possivel?
Prof. Alexandre Zaslavsky
Sabado - 21/Nov - Como Conciliar Motival;ao. Trabalho e Lazer
Profa. Renata Ferreira
Local: Espal;o Expoconscienciologia - Shopping JL Calaralas 20 Piso
Horario: das 19 as 21 horas
Todos os eventos sao gratultos e abertos comunidade

a

seima do outro. A me
6r escola e aquela em
~e cada aluno e feliz!

