A Logosofia é uma ciência
criadora e depositária de conhecimentos concretos para a vida,
passíveis todos de realização individual, ao serem aplicados conscientemente à própria psicologia.
Abrimos, em síntese, as portas de
uma nova e fecunda investigação e
oferecemos, ao mesmo tempo, os
resultados que se obtêm mediante
o estudo e prática dos conhecimentos que integram esta nova e
muito esperada ciência do aperfeiçoamento imediato, positivo,
integral e consciente do homem.
Por tudo o que ficou exposto,
ver-se-á a importância capital
de que se reveste a concepção
logosófica no reordenamento das
condições humanas e no conhecimento cabal de si mesmo.

“O conhecimento desperta a consciência individual
para a realidade que o substancia, fluindo daquela
como aptidões adquiridas toda vez que as circunstâncias
o demandem. O exercício habitual das aptidões conscientemente adquiridas as vai aperfeiçoando. Assim é
como o uso diário concorre para gravar no ser, com
caracteres indeléveis, o emblema arquetípico da espiral,
representado pelo método psicodinâmico que a
Logosofia instituiu para os processos vivos e ultracientíficos, destinados ao desenvolvimento das qualidades
superiores da espécie.”
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Estamos em condições de assegurar, com a autoridade que nos é
conferida pela própria obra que
vamos desenvolvendo, bem como
pelos testemunhos vivos surgidos
de inumeráveis experiências levadas a bom termo, que os gozos
estéticos que se experimentam –
ao sentir-se cada um dono de
recursos internos que superam
tudo o que foi imaginado sobre
uma vida melhor – são infinitamente mais densos que aqueles que
os gozos materiais podem oferecer,
inclusive os afagos e satisfações pessoais, que só duram um instante.
Subentender-se-á que é à juventude, em primeiro lugar, que
estes conhecimentos devem interessar, por achar-se ela em plena
etapa de formação mental, psicológica e espiritual. Entretanto,
pais, responsáveis e professores
deverão contribuir com suas luzes
para mostrar-lhe as vantagens desta
autêntica investigação interna,
destinada a aperfeiçoar o homem e
fazer que renasça nele a confiança
em si mesmo.
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Vide representantes regionais na última página

O HOMEM JAMAIS SE ARREPENDERÁ
DE HAVER PROPORCIONADO A
SEU ESPÍRITO TODO ELEMENTO
DE JUÍZO REQUERIDO PELO
DESENVOLVIMENTO PLENO DE
SUAS APTIDÕES E PELO EXERCÍCIO
SEM LIMITAÇÕES DE SUA INTELIGÊNCIA.



REALIDADES
ESSENCIAIS

ANTE

A SITUAÇÃO CRÍTICA DO MOMENTO

Iniciaremos a exposição deste Curso perguntando
por que razão a cultura vigente – ocidental ou
oriental – apresenta, em todas as partes, sintomas inconfundíveis que prenunciam sua inevitável decadência. A
resposta é clara, simples e unívoca: porque falha pela
base. E a que se deve o fato de ela falhar pela base? Às
seguintes causas:
a) Não foi nem é capaz de ensinar ao homem a
conhecer a si mesmo.
b) Não lhe ensinou a conhecer o mundo mental
que o rodeia, interpenetra* e influi poderosamente em
sua vida.
c) Não lhe ensinou a compreender, amar e
respeitar o Autor da Criação, nem a descobrir sua
Vontade através de suas Leis e das múltiplas manifestações de seu Espírito Universal.

1

O fato de não se ter ensinado ao homem a
conhecer sua vida interna, plena de recursos e
energias para quem sabe aproveitar tão imponderável
riqueza, tem sido a causa que o faz ceder, sem maior
resistência, à tentação de fundir-se na multidão anônima,
consumando-se assim a perda de sua individualidade.

2

*N.T.: O autor adotou, no texto original em espanhol, o neologismo “interpenetrar”,
ao conferir-lhe o sentido de “estar penetrado em, existir dentro de, constituirse no espaço interior de”.
O mesmo valor neológico está presente no texto traduzido ao português.
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