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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A vida &eacute; um vasto campo experimental &nbsp;
Com rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s minhas atividades percebo que quando as desempenho com gosto elas se tornam mais leves e
agrad&aacute;veis e me permitem usufruir da vida, o que n&atilde;o acontece quando as realizo de forma inconsciente ou de m&aacute; vontade. A
recorda&ccedil;&atilde;o constante dos momentos felizes da minha vida e das conquistas relacionadas ao plano transcendente tem sido para mim
uma fonte perene de est&iacute;mulos, o que tem contribu&iacute;do para um maior entusiasmo frente &agrave; vida e para uma
dedica&ccedil;&atilde;o mais intensa ao processo de supera&ccedil;&atilde;o integral que &eacute; uma das finalidades da vida. Uma atividade que
me proporcionou uma grande satisfa&ccedil;&atilde;o interna foi quando consegui cadastrar-me num Site da Internet e publicar o meu primeiro artigo
sobre a Logosofia. A import&acirc;ncia desse fato para mim se deve pela gratid&atilde;o aos benef&iacute;cios alcan&ccedil;ados com a ajuda dos
elementos dessa ci&ecirc;ncia e pela oportunidade de proporcionar a outros a mesma oportunidade que tive quando tomei contato com a Logosofia.
&nbsp; Ao tomar consci&ecirc;ncia do que o Criador j&aacute; me proporcionou para que pudesse reger a minha vida como ser f&iacute;sico e
encaminh&aacute;-la como ser espiriual para a finalidade m&aacute;xima da exist&ecirc;ncia, elevo sempre o meu pensamento de gratid&atilde;o a
Ele e como tributo a esses bens ofere&ccedil;o meu esfor&ccedil;o e a minha dedica&ccedil;&atilde;o, visando alcan&ccedil;ar uma
supera&ccedil;&atilde;o integral em conformidade com os des&iacute;gnios de Deus, plasmados nas suas supremas Leis. &nbsp; Observando a vida
de um modo geral percebemos que ela &eacute; um vast&iacute;ssimo campo experimental, e nos apresenta uma infinidade de motivos, dos quais,
por meio da observa&ccedil;&atilde;o podemos extrair muitos elementos &uacute;teis para as nossas atividades e supera&ccedil;&atilde;o. Por
exemplo, ao observarmos as qualidades e virtudes dos nossos semelhantes, podemos por meio de uma dedica&ccedil;&atilde;o inteligente
integr&aacute;-las &agrave; nossa vida, visando nossa supera&ccedil;&atilde;o e, ao contr&aacute;rio, se observarmos um defeito ou uma
defici&ecirc;ncia psicol&oacute;gica, devemos relacion&aacute;-los com as nossas pr&oacute;prias falhas e trabalhar para elimin&aacute;-las. Sinval
Lacerda Para mais informa&ccedil;&otilde;es sobre a Logosofia e a Funda&ccedil;&atilde;o Logos&oacute;fica: www.logosofia.org.br &nbsp;
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