Qual é o seu sentimento ao encarar os desafios que o movimento proporciona?

Eu acredito que todos nós, na condição de seres humanos, somos possuidores de um
tempo, um espaço e uma memória. Logo, cabe a nós, dentro das limitações sócio históricas,
escolher a forma que vamos perdurar no tempo, os espaços a serem explorados e o que vamos
lembrar. A manutenção do passado não é arbitrária: faz parte da necessidade de constituição
de uma vivência humana, uma vez que o final é um dado certo para todos. Assim, nós somos
as nossas memórias e cada uma delas nos torna a pessoa que somos.
Nesse sentido, os sentimentos que emanam de meu ser ao encarar os desafios que o
movimento proporciona são, independente do seu caráter, sentimentos para serem lembrados.
São sentimentos que me tornam a pessoa que sou e configuram minha trajetória de vida.
Seja pelo medo, angústia ou insegurança frente a uma decisão, seja pela realização pessoal,
alegria e gratidão frente a uma ação que deu certo, o sentimento que permanece é o de que meu
tempo e os espaços estão sendo usados de forma oportuna. Significa que o abismo da vida vem
sendo vencido pelas memórias mais lindas.
Em um período recente, quando meu corpo carecia de bem-estar físico e, sobretudo,
emocional, dedicar-me aos desafios do movimento foi a tarefa que empreguei na tentativa de
criar memórias boas em um ciclo tão conturbado. Lançar-se aos desafios do LEO foi
reconfortante na medida que a atividade nos mostra que somos bons em algo mesmo quando
erramos, dado que, no movimento, aprendemos a filosofia de que os erros fazem parte um
processo maior de desenvolvimento e superação. Logo, eu aprendi que poderia superar minhas
dores também.
Assim, o sentimento que emana de mim ao aceitar, superar e vencer os desafios do
movimento é felicidade. Isso porque eu entendi que praticando ações beneficentes de forma
voluntária em prol de um outro que eu possa nem conhecer é a melhor forma de produzir
memórias lindas e leves. Afinal, dedicar-se a reconhecer a necessidade do outro é um exercício
que beneficia não só a este, mas nós mesmos. E quando todos ganhamos, esta é a forma mais
pura de altruísmo e de obter lembranças que nos tornam infinitos.
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