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EDITORIAL:

Somos um grupo de filantropos.

Sim! Amamos o ser humano!

E gostamos de ser humanos.

Gostamos de pensar em

conjunto ideias positivas e

gostamos de colocá-las na

prática, também em conjunto.

Atuamos como profissionais e

amadores (aqueles que amam

aquilo que fazem) em várias

áreas da vida, sempre em busca

do positivo e daquilo que dá para

fazer, no momento certo, na boa.

Cuidamos da terra, das plantas,

dos animais e dos seres

humanos.

Informativo sem fins lucrativos. Distribuição gratuita.
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versão virtual: www.euritmiaviva.com/jornaldasofia.htm

Você sabia? Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832), o grande poeta
alemão que escreveu o Fausto*, foi também

um grande cientista. Rudolf Steiner (1861-
1925), o fundador da Ciência Espiritual
Antroposófica, o chama de “Kepler e

Copernicus do mundo orgânico”.
Durante muitos anos, Goethe observou

o reino das plantas com atenção e dedicação.

Como elas se desenvolvem, a cada dia, pelo
ciclo do ano, na região onde ele vivia, que era

a cidade de Weimar na Europa Central. Como
todo cientista daquela época, ele desenhava
meticulosamente todos os detalhes que

observava e cada gesto no desenvolvimento
de cada vegetal. (A máquina fotográfica surgiu
apenas mais tarde).

Quando ele, anos depois, viajou para a
Itália com a intenção de aperfeiçoar-se na

arte do desenho e da observação das obras
de arte da Antiguidade Clássica, um dia, ele
chegou ao Jardim Botânico de Palermo. Ao

avistar plantas do clima mediterrâneo, até
então desconhecidas para o seu olhar
treinado, ele conseguiu captar a lei de

crescimento que se manifesta em todas as
plantas que vivem no Planeta Terra. Esta lei

ele chamou “A Metamorfose da Planta”.
Mais tarde ele fez uma poesia que descreve
esta lei, pois queria explicá-la para sua

jovem companheira. E certo dia, em uma
conversa entusiasmada com o seu amigo,
o poeta Friedrich Schiller, ele exclamou: “não

é uma ideia abstrata, é uma ideia que eu
enxergo com os olhos!”

Assim, pela primeira vez, um ser
humano conseguiu vislumbrar a lei que
rege o mundo orgânico: a evolução, a

transformação, a metamorfose.
Quando, em 1890, Rudolf Steiner foi

chamado a Weimar* para comentar a obra

natural-científica na primeira edição
completa da obra de Goethe, ele descreve
que, pela primeira vez, encontrou outro ser

humano com este olhar orgânico sobre a
realidade. Descrevendo o “jeitinho de

Goethe” nos primeiros livros que Steiner
publicou*, ele conseguiu conscientizar com
mais clareza a qualidade deste olhar. Surgiu

assim a metodologia científica da própria
Ciência Espiritual Antroposófica que pode,
neste sentido, ser considerada a ciência

que adentra, de maneira adequada, o reino
dos organismos vivos.

Goethe: o pai do estilo de vida orgânico!

Hoje vivenciamos a cada dia os danos

que o nosso estilo de vida causa à natureza
que nos envolve.

Fazemos isto inconscientemente.

Porém, para que possamos curar os danos
que causamos sem querer, precisamos
mudar o nosso jeito de pensar, pois

atualmente ele ainda é linear e por isso
pertence ao mundo inorgânico. Quando o
aplicamos diretamente ao mundo orgânico,

ele causa ali a morte. A morte de todas as
espécies, inclusive da espécie humana!

Modificar o nosso jeito de pensar se
tornou hoje uma questão de
sobrevivência...

Dois mil anos atrás, João Batista
clamava no deserto: “metanoiete! —
modifiquem o vosso pensar! Pois os

tempos estão mudando”...
Isto é possível. A Ciência Espiritual

Antroposófica mostra um caminho que foi
iniciado por Goethe. Quem aprende a
pensar assim, com o tempo, vai agir com

mais atenção e respeito.

Margrethe, 49 anos

marlegre@terra.com.br

*Veja Dicas da Sofia na página 14.

Quem é a Sofia?
veja na página 12.Goethe na Itália (1886-1888).



A Página do AgriCultor
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O AgriCultor cultiva a paisagem. Isto é um ato

cultural, pois com atenção e dedicação ele constrói

a base para uma sociedade humanizada.

Dentro desta prática existe o cultivo da agro-

floresta: entre árvores de variadas espécies planta-

se alimentos para o ser humano e para diversos

animais e vegetais. Cria-se assim um organismo

de seres vivos, comparável a uma orquestra

sinfônica, onde cada ser tem a sua função

específica e todos colaboram.

Isto nós aprendemos, em janeiro, na nossa aula

de agrofloresta no curso Pedagogia Waldorf com

prática permacultural na Ecovila Arca Verde, com o

nosso jovem instrutor, Francesco. Além de

conhecermos o conceito deste tipo de plantio,

econômico e inteligente, fizemos também uma horta

em conjunto e aprendemos, nesta ocasião, que as

minhocas gostam muito de comer papelão... Então

preparamos um banquete para elas!

Mais uma vez a combinação Pedagogia Waldorf

(de manhã) e Permacultura (de tarde) em uma

semana de curso se mostrou muito frutífera. De

noite, como sempre na Arca Verde, muita arte em

volta da fogueira. Passamos uma semana de férias,

rica em vivências e novos aprendizados. Gratidão

a todos!
Margrethe, 49 anos

marlegre@terra.com.br





Educadores somos nós

4

Espaço de recriação e sensibilização 
para os ritmos da Natureza, através 
do livre brincar e atividades guiadas. 

Recebemos crianças dos três aos 
doze anos, semanalmente, terças e 
quintas, das 13h30min às 17h30min.

Local: Estrada Costa do Cerro, n 1000, 

Bairro Lajeado (Morro São Pedro),

Porto Alegre - RS

º 

Qual é a brincadeira mais ansiada
pelas crianças em nossos tempos?
Quem está pensando como resposta
em algum tipo de jogo eletrônico de
última geração, enganou-se. Isso é
mais um apelo do comércio do que
propriamente o desejo delas. As
crianças, na verdade, almejam no seu
íntimo por algo muito simples como,
por exemplo, uma árvore, bem verde,
copada, cheia de cipós, musgos,
insetos, para brincadeiras e,
consequentemente, novos aprendi-
zados, já que as mesmas são muito
curiosas; ou por uma bicicleta, para
testar os desafios do equilíbrio frente à
força da gravidade, pois a persistência
é uma qualidade nata dos pequenos.
Além disso, elas têm muita curiosidade
para saber a origem das coisas simples
e complexas da vida e, da copa de uma
árvore, ou do selim da bicicleta, muitas
imagens brotam como alimento para
esse apetite em descobrir o porquê das
coisas. Adoram também brincar em
conjunto. Quanto mais amigos,
melhor, desde que ninguém pise no
pé do Giovane, ou jogue uma
pazada de areia no cabelo
cacheado da Aninha.

O Ser Humano na primeira infância,
recheará seu relicário imagético,
guardado em sua memória, através
das representações externas que lhe
são apresentadas, registrando-as a
partir de suas vivências e percepções
de mundo. Logo, até os Sete Anos,
temos que ofertar para os rebentos
que nos cirandam vivências plenas
de beleza e verdade. Não há como
comparar a paisagem vista pela janela,
com a assistida pela tela.  Se a

imagem, que alimenta a sua memória,
vir de forma artificial, ela faz com que
nossas crianças adoeçam,
empalideçam, fiquem agitadas, com
olheiras, acomodadas/incomodadas
etc. Criança sadia é criança corada,
com bochechas vermelhas, bigode
suado sob o nariz, terra em baixo das
unhas, joelho esfolado e, enquanto tudo
isso acontece, comida saudável e muita
água. Como contraponto a tanta
informação de mundo tecnológico,
ofertada pela mídia ao universo infantil,
de forma tão abjeta, tanto os pais,
quanto os cuidadores e os professores,
devem atentar para as reais
necessidades que um ser em
desenvolvimento físico, intelectual e
ético/moral, realmente necessita para
nutrir-se e desenvolver-se de forma
profícua.

   A partir dos sete anos de vida, com
seu relicário cheio de imagens, a criança
está apta para receber o ensino escolar,
um alimento que complementará o que
já foi vivenciado no primeiro setênio; o
conteúdo, todavia, não deve desvalorizar
o conhecimento de mundo que a
criança traz consigo, ele será agregado

com o que foi recebido através do seio
familiar e social, os quais formaram esse
Ser antes da idade da alfabetização,
que, biologicamente, deveria começar
aos sete anos de vida. Contudo, esse
Ser, dos sete aos quatorze anos, além
do conteúdo que lhe é legado pelo meio
escolar, necessita de atividades que
possam dar conta de seu corpo e
mente que estão em expansão. É de
extrema importância para a
interiorização do conteúdo que as
crianças ainda possam brincar, realizar
atividades manuais e artísticas como
a Música, as Artes Plásticas, a Dança,
a Euritmia, o Teatro, o Esporte etc.
Além disso, que possa ter um íntimo
contato com a Natureza, para fazer
uma transição tranquila pela
puberdade, onde muitas
transformações ocorrem em seu
jovem corpo e, concomitantemente,
em seu íntimo. Uma fase de muitas
percepções de si e do outro, na qual o
jovem mergulha no lago das
sensações. Sem dúvida a fase mais
social de nossas vidas.

Após passar por espinhas,
encurtamento das roupas e calçados,
primeiros amores, dos quatorze aos
vinte e um anos, portanto, é chegada a
hora de desvendar o mundo através do
pensar, para depois, com seu corpo
físico já formado, lançar-se como uma
forte Caravela ao Mar e, assim, ter
condições de apropriar-se do mundo
pelas próprias mãos, mesmo que para
isso seja preciso navegar à bolina,
contra o vento.

Víctor, 33 anos

Professor das Tardes no Verde,

Contraturno escolar na Timbaúva.

A Natureza Contemporânea



pais e professores!
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Aprendemos o tempo todo,

eles nos inspiram a cada dia. 

Amadurecemos em nossas

emoções, em nossas atitudes,

em nossas relações com o

próximo e com o mundo. Porém

o que mais observo, como mãe,

é que precisamos aprender a
fazer boas escolhas.

Escolhemos a alimentação
que vamos oferecer a eles,

escolhemos onde vamos morar,

sempre preocupados com o seu

bem estar. Entretanto a escolha

da escola dos meus filhos

Bernardo, 9 anos, e Maria Clara,

4, foi realmente o que mais me

preocupou. Depois do trauma

de ver o meu filho receber, aos

3 anos e 10 meses, uma tarefa

em que ele deveria escrever o

seu nome e circular as vogais, vi

que realmente tinha algo errado

com o ensino que ele estava

recebendo.

Como sou professora de

matemática, sempre busquei
alternativas de ensino, pois me

incomodava ver meus alunos

desestimulados e por vezes

pálidos com tanta quantidade e

pouca qualidade de ensino que

eram obrigados a receber.

Nesta busca conheci, como

mãe e como professora, a

pedagogia Waldorf. Por meio

dela pude descobrir uma

pedagogia que respeita a

criança, que olha o seu

desenvolvimento como um todo

e não somente o seu

desempenho cognitivo. Nas
escolas Waldorf, as artes, bem
como o desenho, a música e
as manualidades, estão
inseridos no ensino de
maneira natural e não como
uma disciplina a parte. No

jardim de infância

Waldorf, vemos crianças

calmas, que gostam de cantar e

ouvir histórias, crianças que

chegam em casa sempre muito

sujas de areia e cansadas de

tanto brincar. 

Atualmente a minha

preocupação é com o contraturno,

o que fazer com as crianças no

horário em que elas não estão na

escola. Os jogos eletrônicos e a

televisão acabam sendo um

recurso quase inevitável de lazer.

Outro problema, é a agenda

excessivamente cheia de tarefas

extraclasse que por vezes

impomos a eles.

Ouvi recentemente que deixar

as crianças entediadas, ou seja,
deixá-las livres de jogos, televisão,

agenda, é a melhor maneira de

promover a criatividade. O ócio
faz surgir espaço nas crianças
para o reaprender a brincar.

Michele, 39 anos

michelemellobarreto@gmail.com

Mais informações: www.euritmiaviva.com

23 e 24/08 em Porto Alegre
08 e 09/11 na Serra Gaúcha

Tornar-se mãe é um desafio diário

Dê preferência ao telefone COM FIO.
A tecnologia sem fio causa danos à saúde. 

Sabia? Falta de informação tem preço.

Você não vai querer pagar esta conta...
Informe-se melhor:

agapan.blogspot.com.br

www.bioinitiative.org
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Cura: a Arte de

No momento moro numa
pequena fazenda, na Alemanha,
onde há um estábulo com quinze
cavalos. Aqui ensino crianças a
montar, guio cavalgadas, dou
aulas de hipismo e domo alguns
cavalos jovens. O trabalho anda
muito bem e fico muito feliz
quando há progressos com as
crianças e com os cavalos, que
não são tão diferentes. Ambos

precisam de alguém que os

ensine com calma, clareza e

ordem. Isso é muito importante,
pois quando existe desordem
nada funciona, ninguém aprende
e todos ficam mal. Às vezes o dia
não está bom, as crianças estão
cansadas e os cavalos sem
firmeza, e nesse momento é
essencial que eu esteja com
forças e vontade para auxiliar a
todos, fazendo algo diferente,
talvez engraçado ou mais
simples. Além disso, faço

hipismo pedagógico com um

menino de treze anos que está

morando aqui na fazenda. Ele
tem muitas dificuldades, não
consegue concentrar-se por
muito tempo e está viciado em

jogos eletrônicos e tudo o que

envolve computador e celular.
Começou a montar num cavalo
pequeno, sem montaria e sem
freio, apenas com rédeas no
pescoço. Não é muito fácil

conduzir um cavalo assim, mas
o maior problema foi subir no
cavalo. O menino não tinha força
alguma. Trabalhamos bastante e
desenvolvemos uma boa técnica
e, depois de três meses de
treinamento, ele consegue saltar
e galopar com o cavalo sem nada.
Nunca imaginamos que isso
fosse possível, mas também
sempre tivemos confiança. E isso
é muito importante na vida. Esse
trabalho fez com que eu mudasse
bastante... Estou mais calmo,

talvez mais sério, mas
certamente mais feliz.

Uma reflexão:
Como mochileiro já estive em

vários países da Europa e da
América Latina. Conheci diversas
comunidades onde praticam a
agricultura. Percebi muita
semelhança na maneira como as
pessoas vivem. Seguem um
ideal, uma religião ou filosofia
com bons princípios. Mas, ao
serem questionados sobre o que

Dedico-me ao trabalho de domador de cavalos.

Um menino de 13 anos viciado em jogos eletrônicos...

O maior problema foi subir no cavalo, o menino não

tinha força alguma.

Aula experimental gratuita

08/04 - 13/05 - 17/06
terça-feira • sempre às 19h

Aula experimental gratuita

08/04 - 13/05 - 17/06
terça-feira • sempre às 19h





O consumidor consciente
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(51) 9932.8231

www.caoguimaraes.webs.com

música pura,
sustentável, orgânica,

música viva!

R$ 180,00 a hora

Na Alemanha existe um ditado que diz: —“Imagine
que é guerra mas ninguém vai...” (“Stell’ Dir vor es ist

Krieg, aber keiner geht hin...”). Revela que muito mais
efetivo do que grandes manifestações, com o objetivo
de apontar com o dedo para os outros em público, é
simplesmente não participar — da Copa, por
exemplo. 

E não consumir portadores (virtuais ou concretos)
de notícias negativas. Usar o controle remoto para tirar
o som ou mudar de canal, por exemplo, ou, melhor ainda,
se utilizar do botão adequado para desligar o aparelho.
E aproveitar o tempo livre que surge como
consequência, para fazer algo mais interessante e
criativo. Encontrar os amigos, por exemplo, para tomar

um chimarrão, conversar sobre a
vida, tocar violão e cantar em
conjunto. Ah, tem tanta música
brasileira tão linda, com poesias tão
belas! Esta escolha, além de
proporcionar uma vivência gostosa,
ainda economiza energia elétrica. 

É claro que uma escolha deste
tipo não vai oferecer vivências emocionantes, este
banho na multidão com a possibilidade de aparecer na
televisão para deixar bem claro: — eu sou contra. No
ano passado ouvi um jovem rapaz dizer: — “Me cansei
de desconstruir. Estou cansado de apontar com o dedo
para aquilo que não está bom. Agora quero construir.
Como posso construir?”

Entra aí o trabalho de formiguinha, esta dedicação
diária, consciente e carinhosa que se manifesta em cada
singular escolha. O primeiro mestre desta atitude foi
Mahatma Gandhi. Ele mostrou que a postura da não
violência em todos os atos do dia a dia realmente é
efetiva, tem o poder de mudar a situação. Sim, a Índia
se tornou um país independente, conseguiu livrar-se
de seus invasores britânicos. Porém, hoje vive uma
situação de intolerância entre raças e religiões dentro
do seu próprio povo. Estes dias ouvi um jovem indiano
comentar: — “Os ingleses nos discriminavam. Mas nós
nos discriminamos igualmente entre nós...”

Parece que a lição dada por Gandhi ainda não foi
assimilada pela população... E um ser humano sozinho
não muda a situação de toda a humanidade, mesmo se
fosse o maior mestre de todos os tempos. Cada um de
nós precisa colocar a mudança em movimento com a
sua própria força de vontade. No sentido do ditado: —
“A luz no fim do túnel é  um espelho!”

O que Mahatma (= a grande alma) Gandhi mostrou
para o seu povo é uma possibilidade para a humanidade
como um todo: simplesmente não ir, não assistir, não
participar e – em vez disso – fazer algo mais divertido
como, por exemplo, jogar futebol de verdade, com os

amigos na pracinha do bairro.

Pois, imagine!
Mega estádios que foram construídos com o dinheiro

do povo, com o nosso dinheiro, que não foi para a
saúde conforme a nossa intenção, não foi para a
educação, não foi para a cultura... Estes mega
estádios com alguns gatos pingados, fãs da FIFA,
que vão lá para beber cerveja (o que tem tudo a ver
com esporte e saúde, não é???), desrespeitando a lei
do nosso país...

Esta imagem, sim,
poderia causar um
grande impacto na
mídia internacional.
Muito maior do que
manifestantes na rua.
E neste caso, até os
nossos irmãos da
Brigada Militar
poderiam deixar os
seus lindos cavalos pastar na praça e aproveitar o tempo
livre para um joguinho de futebol entre amigos. Imagine,
que situação bem agradável!

A mensagem do Brasil para o mundo: não gostamos
de competir entre povos, gostamos é de nos divertir.
Gostamos de passar bem, de aproveitar a vida que é
tão bela e jogar futebol entre amigos!

Margrethe, 49 anos
marlegre@terra.com.br



O empreendedor positivo
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Estamos a bordo de um novo ano, com a mudança tudo
se renova, fazemos planos, promessas, projetos, mudanças;
aproveitamos férias em contato com a natureza,
conhecemos lugares diferentes, aproveitamos a família...
E quando tudo volta à rotina de antes, muitas vezes nos
perdemos naquilo a que nos propomos, entrando
novamente no fluxo, no piloto automático, na roda viva das
inúmeras demandas que nos arrastam, na vida pessoal, no
trabalho...

Muitas vezes sentimos que não vivemos a vida, somos
vividos por ela, tudo vem de fora e nos impõe um ritmo, um
perfil, um agir, um mundo que nos invade.

Como quebrar esse ciclo?
Na esfera profissional, no mundo empresarial, a reflexão

que propomos (como abordado na edição anterior) é:
— Como podemos humanizar o mundo empresarial?
Para esse feito necessitamos partir de um interesse

genuíno pelo ser humano como um todo, valorizando a
verdadeira essência humana, e atuando com uma visão
holística da organização e do indivíduo. E isso se dá através
de um constante processo que tem início, mas não tem
fim. Um processo de auto educação, autoconhecimento.

Muitas empresas já perceberam que o principal “pilar” e
desafio são as PESSOAS. Como motivá-las? Como mantê-
las? Como conseguir seu envolvimento e não apenas
comprometimento com a organização? Ou muitas vezes
se ao menos se comprometessem já estaria de bom
tamanho.

Para mudar paradigmas, é necessário um processo de
autoconhecimento. No caso das empresas: compreender
e definir que sou? A que sirvo? A que me proponho como
organização? O que almejo?

Isso é possível. Um bom começo é investir em
desenvolver e definir os níveis qualitativos da empresa:

O nível dos recursos (corpo físico da empresa) – tudo
que é material, palpável, ocupa espaço – sede, instalações,
equipamentos...

O nível dos processos (corpo vital da empresa) – tudo
que é fluxo vital e permeia o físico, funcionamento, vida –
fluxo de matéria-prima, informações, pessoas, dinheiro...

O nível das relações (corpo astral da empresa) – não é
visível, não pode ser controlado, não é racional. É a alma
da organização que se expressa no ambiente de trabalho –

harmonia, conflito, esperança, medo, simpatia, antipatia,
status, poder, comunicação...

O nível da identidade (essência da empresa – EU) –
contempla a biografia, da empresa, a cultura, os valores, a
missão, o sentido de existir, objetivos, sua atitude perante
mundo... Nível de trabalho com a consciência e intuição.

Quando a organização possui uma identidade clara,
baseada em preceitos morais e éticos verdadeiros todos
podem orientar sua atuação, pensar, sentir, querer em uma
direção, que cria um fluxo de energias individuais para um
foco comum. Essa energia supera os desafios e obstáculos
do caminho.

Quando a identidade não inspira as pessoas, cada
individuo inspira-se em objetivos e interesses pessoais,
gerando desavenças, intrigas, conflitos, guerras de poder...
Isso consome as energias que deveriam estar canalizadas
para o interesse maior da empresa.

Quando a identidade não é clara e vivenciada por todos,
observamos situações do cotidiano em que, por exemplo,
uma colaboradora responde ao cliente, quando indagada
sobre alguma questão: “— eu sou só a telefonista”.

Onde entra a administração antroposófica nessa
construção?

A partir de uma abordagem de contemplação do ser
humano em sua plenitude, considerando as esferas do
pensar, sentir e querer, todo trabalho de desenvolvimento
pessoal dá-se não somente a partir de conceitos intelectuais,
inclui vivências artísticas, corporais e emocionais,
impressões pessoais, debates, trocas e construção em
conjunto do Eu da empresa.

É preciso atuar no mundo da ciência e no mundo das
artes, de forma simultânea e equilibrada, para crescer e se
desenvolver. Mais importante que os conceitos
estabelecidos estão os processos que se faz com eles.

Desejamos uma boa reflexão que desperte perguntas
internas, e que provoque mudanças.

Na próxima edição conversaremos com profissionais que
vivenciam a administração antroposófica e a pedagogia
social em sua atuação.

“Autoconhecimento verdadeiro só é concedido ao

homem quando ele desenvolve afetuoso interesse pelos

outros; conhecimento verdadeiro do mundo, o homem só

alcança quando procura compreender seu próprio ser.”
Rudolf Steiner

Fontes:

O Espírito Transformador – Jair Moggi & Daniel Burkhard

Administração Antroposófica – Vitor Morgenstern

Se desejar trocar ideias sobre a administração antroposófica,

a espiritualidade no mundo dos negócios, a gestão de pessoas

a partir de um olhar holístico, entre em contato:

Daniela, 40 anos
danielarastro@terra.com.br

“Nenhuma organização pode ser maior do que o

horizonte espiritual das pessoas que conjuntamente

a carregam.” Rudolf Mann



A Agenda da Sofia

AGOSTO 2014

JULHO 2014

SETEMBRO 2014
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Endereços:

Espaço Vivo (EV): Rua Castro Alves, 167 sala 101

Casa Ametista: Rua Vitor Hugo, 250

Escola Waldorf Querência (EWQ): Rua José Kanan

Aranha, 140

ABRIL 2014

MAIO 2014

JUNHO 2014

(Datas e horários podem ser alterados).

01/02/03  CURSO Desenho para Educadores*

12  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

13  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

16/17/18 Oficina de bonecas - Casa Ametista

17/18  CTFE módulo 2* na AMARTE

23 Uma Noite com Milongas* - 19h - EV

24/25  CBPPW módulo 4*

27  Euritmia Musical (1)* - 17h - EV
        1o Encontro com a Sofia* - 19h - EV

29  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Ascensão

05  Portas Abertas - 8h - Casa Ametista

08 Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

10  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Páscoa

12/13  CTFE módulo 1* na AMARTE

14  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

25  Inicio Grupo João Batista* - 16h - EV

26/27  CBPPW módulo 3*

03  Euritmia Musical (2)* - 17h - EV
        2º Encontro com a Sofia* - 19h - EV

05  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Pentecostes

10  Euritmia Musical (3)* - 17h - EV
         3o Encontro com a Sofia* - 19h - EV

12  Roda de Amigos - 19h30min - EV: São João

14/15  CTFE módulo 3* na AMARTE

16  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

17  Aula Experimental Gratuita -19h - EV

20/21/22  CURSO Pensar com o Coração - 19h - EV*

28/29  CBPPW módulo 5*

11  Início das férias de inverno EV

14  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

26/27  CBPPW módulo 6*

05  Início das aulas regulares EV

11  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

15/17  Introdução ao Goetheanismo
              Rhythmós (ver anúncio pg. 2)

23/24  MINICURSO - 11h - EV
              Introdução à Pedagogia Waldorf

30/31  CTFE módulo 4* na AMARTE

07  Musiclown: com o Cantaí Cantador - 16h - EV

12/14  Paisagismo Biodinâmico

              Rhythmós (ver anúncio pg. 2)

15  Querência de Janelas Abertas - 10h - EWQ

16  Aula experimental Gratuita -19h - EV

20/21 CTFE módulo 5* na AMARTE

25  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Arcanjo Miguel

26/27  CONGRESSO MICAEL*

CTFE: Curso de TransFormação do Educador

CBPPW: Curso Básico de Prática Pedagógica Waldorf

Ambos compõem o Curso de Capacitação A Arte de Educar

* Mais informações veja: www.euritmiaviva.com

Onde encontrar o Jornal da Sofia?

Nos endereços dos anunciantes e na Casa de Cultura
Mário Quintana.

LEMBRE!

É possível desligar a televisão

e conversar com aqueles que você ama...

A vida gosta de ser vivida!

Viva com SABEDORIA:
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Como alguns ainda não conhecem a Sofia, decidimos colocar o artigo de capa da primeira

edição aqui novamente:

    Quem é a Sofia?
A palavra Sofia vem do idioma grego e quer dizer

sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento.

Conhecimento pode ser adquirido através de livros que

outros escreveram. Sabedoria somente pode ser adquirida

através da experiência própria. Conhecimento pode

permanecer na teoria. Sabedoria vem da prática, da vida.

Desde 1893 existe a Antropos-Sofia, a sabedoria que

se orienta pelo ser humano. Foi inaugurada como Ciência

Espiritual através da publicação do livro A Filosofia da

Liberdade, escrito pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner.

Neste livro, ele mostra que os limites de cognição,

paradigma estabelecido pelo filósofo alemão Immanuel

Kant, se baseiam em um erro de pensamento. Não

existem limites definitivos neste sentido, apenas limites

transitórios, pois o ser humano pode exercitar-se

interiormente para desenvolver novas capacidades

que transcendem estes aparentes limites.

Muitos buscam, hoje, a superação desta barreira

através do consumo de substâncias químicas ou naturais.

Porém, em vez de se deparar com a percepção de uma

realidade superior, entram no mundo da ilusão, ao mesmo

tempo tornando-se dependentes do consumo destas

substâncias.

A proposta da Antroposofia é a liberdade! Ela

consiste no desenvolvimento de novas capacidades de

percepção através de um treinamento interior. Assim como

o pianista desenvolve, através de sua dedicação à prática

regular do instrumento, a capacidade de tocar livremente

a qualquer momento que ele quiser, o ser humano que

escolhe treinar as suas capacidades interiores se torna

livre para perceber a realidade em sua totalidade maior,

no momento em que ele quiser.

Este olhar é então conduzido para a observação do

antropos, do ser humano. Existe o ser humano? Ou somos

apenas animais? Investigamos isto em conjunto, nos

nossos encontros sociais e vivenciamos que ser humano

significa também dedicar-se ao encontro, para fazer

perguntas, para contemplar a vida e trocar idéias.

Encontramos-nos regularmente, não para discutir, para

conversar.

O que surge de bom na relação com o mundo, através

desta convivência humanizada, você po-de conhecer no

Jornal da Sofia. Escolha um lugar aconchegante para

folhear estas páginas com calma. Entre conosco no mundo

da Sofia e sinta na própria pele que viver aqui na terra

pode ser muito bom...

Margrethe, 49 anos

marlegre@terra.com.br

 
Contribuição livre.

www.euritmiaviva.com

Vamos conversar sobre os efeitos
colaterais da  e o seu 

impacto sobre as crianças. 
— Como usá-la de maneira inteligente?

tecnologia

Terças-feiras
27/05
03/06
10/06

inspirados na Pedagogia Waldorf 

neusa   51-3351.5112

daniela 51-8116.6442
artemama.rs@gmail.com

A tecnologia da comunicação
veio para aproximar aqueles que estão longe

e para afastar aqueles que estão perto...

Você escolhe!
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E o que dizem as crianças?

Sofia (7 anos)

Sobre o calor extremo do verão:

— Mãe, como é o nome daquela coisa que tem no céu e protege?

— Camada de ozônio? Filha?

— Isso! Mãe, o calor tá tão forte que acho que a camada de ozônio está

descosturando!

Mais uma semana de calor intenso e segue a conversa...
— Mãe, será que Deus não podia costurar a camada de ozônio somente por uma

semana? Está tão quente...

Sofia com 6 anos:

Sobre a mãe esperando bebê:

— Mãe, eu acho que tu tá FICANDO grávida... A tua barriga não para de crescer!

          à Júlia

Do âmago da terra, emerge quente

O magma candente que a rocha formará.

Havendo calma e silêncio, transparente,

Esse quartzo, transformado, surgirá.

 

Passa o tempo. Vem o sol, a chuva, o vento ...

Através desse todo intemperismo,

Com muita calma, chegará o momento

Em que o cristal vencerá o sismo.

 

No tempo certo vem o minério,

Para realça-lo em tons de aquarela

E revelar o luminoso mistério.

 

Nasce então a pedra roxa, tão bela,

Transformando-se como o artista,

De seixo bruto em ametista.

Victor, 33 anos

O que diz um poeta?

O OUTONO

As folhas caem e o chão fica lindo!

Cheio de um tapete amarelo,

laranja e marrom de folhas.

E o sol é tão bonito,

que com o tapete de folhas

vira uma linda paisagem.

Mesmo com as árvores peladas!

As árvores virarão brotos

e ficarão cheias de folhas bonitas.

Sofia, 6 anos

Soneto



14

Livros:

Dicas da Sofia

Versão virtual: www.euritmiaviva.com/jornaldasofia.htm

2a Edição. 3.000 exemplares.
Redação: Margrethe, Paula, Michele. 
Diagramação e criação gráfica: Rosalua - (51) 9932.8231
Gráfica: Impressos Portão - Fone/fax: (51) 3592.3355
Impresso em papel reciclado que não polui os rios.
Financiamento: Anúncios e doações (“crowd-funding”)

Quer anunciar?
Ligue para (51) 3222.3792 e fale com Margrethe, todos os dias às 14h.

Filmes:

Margrethe recomenda:

• Fausto I, Uma tragédia  - Johann
Wolfgang von Goethe

Edição bilíngue. Editora 34
“O ser humano, em busca do sentido da

vida, faz um pacto com o diabo e

experimenta as consequências”. 

• O Método Cognitivo de Goethe -
Rudolf Steiner -

Editora: Antroposófica
“Sobre o ato de compreensão da

realidade. Para quem gosta de clareza no

pensar”.

• Minha Vida - Rudolf Steiner

Editora Antroposófica
“Narrando seu trajeto de vida, Steiner

descortina aqui todo um panorama

cultural, social e político da Europa na

segunda metade do século XIX,

adentrando também o século XX até pouco

antes da Primeira Guerra

Mundial. Interessado no conhecimento,

mas sobretudo convencido de que para

este não há limites, Steiner elabora desde

muito jovem as bases do pensamento

filosófico que viria a nortear toda a sua

atuação antroposófica posterior”.

• Os Quatro Compromissos. O Livro
da Sabedoria Tolteca - Don

Miguel Ruiz

Editora: Best Seller
“Este livro é poderoso em sua simplicidade.

Indica um caminho concreto para sair do

sofrimento auto-criado”. 

Daniela recomenda:

• Como Integrar Liderança e
Espiritualidade - Jair Moggi/Daniel

Burkhand - Negócio Editora
“Este é um livro destinado às pessoas que

querem enxergar ou que já enxergam
alguns centímetros acima da massa

comum. Para pessoas orientadas por um

“livre pensar” e pessoas cujo destino se

realiza pela responsabilidade consciente

de que a liderança em qualquer contexto,

corporativo ou não, não se limita a uma

mera oportunidade ou a um fascínio do

exercício do poder pelo poder. Este livro

traz um novo ponto de vista que pode

auxilia-lo na condução de seu processo

de autodesenvolvimento com base em um

individualismo ético.”

• O Despertar da Empresa Brasileira
- Rachel Regis e Jair Moggi - Editora

Cutrix
“Este livro mostra que há uma revolução

silenciosa em curso nas empresas (...) é

uma oportunidade para se aprender com

os exemplos de sucesso que os autores

relatam”.

• Filhos Felizes na Escola -
Pedagogia Waldorf, o ensino pela
arte - Helena Trevisan - Editora Trevisan
“Com uma simpática apresentação de

Gabriel Chalita, este livro é um convite para

uma leitura agradável e ao mesmo tempo

entusiasmante para as escolhas

pedagógicas de pais e educadores”.

Paula recomenda:

• Jogos Eletrônicos e Realidade
Virtual. Heinz Buddermeier. SP: AD

VERBUM Editorial e Editora

Antroposófica. 2010.

“Para conhecer uma perspectiva séria

sobre os efeitos que a tecnologia pode

causar, principalmente em crianças e

jovens, recomendo calorosamente um livro

pequeno e objetivo.”

• Estudantes, Amor, Tscheka e Morte
- Alia Rachmanova. Editora: Globo.

1939.
“O diário de uma estudante universitária

durante a Revolução Russa (1917).”

Margrethe recomenda:

• A Luz, a Escuridão e as Cores
Sobre a teoria das cores de Goethe.
“Goethe percebeu como surgem as cores:

no encontro entre luz e escuridão. Onde

Newton apenas enxergou a metade do

fenômeno, Goethe conseguiu enxergar o

todo”.

• O Amante da Rainha
Uma história real no século XVIII na

Dinamarca.
“Antes da revolução francesa, as novas

ideias do iluminismo já foram colocadas

em prática no reino da Dinamarca. História

trágica de uma rainha em busca de

progresso social”.

• Blue Jasmin - Woody Allen 
“Como sempre, muito humor e muita crítica

social... Não foi por acaso que Kate

Blanchet ganhou o Oscar por sua atuação

neste filme”.

  Não confunda!
• Foto com ser humano real

• Música enlatada (CD etc.) com

   música real

• Encontro virtual com encontro real

         Lembre!
                     A vida gosta de ser

                  tocada com as mãos,

            como um bom violão!

  A vida gosta de ser abraçada!
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— “A Vivência de Carnaval foi maravilhosa! Sai de São Paulo

para conhecer a euritmia que superou minhas expectativas e

ainda fui super bem acolhida, me diverti muito, adorei todas as

atividades como pintura, caminhada, a socialização, etc...Além

do que o espaço AMARTE é ótimo! Voltei com as energias

recarregadas e feliz por ter vivenciado bons momentos de muita

troca com todos os participantes! Só tenho a agradecer!”

Rosilene Freitas - Terapeuta Floral Joel Aleixo

— “Nos dias que precederam a vivência, a sensação era de que

partes dimensionais minhas estavam soltas. Passados três

dias, o retiro de carnaval, sem um programa formal, foi

proporcionando um novo ritmo interno, que levou a um estado

de inteireza. A euritmia, a leitura conjunta, a saborosa nutrição,

a pintura, a trilha, a partilha da noite contribuiram muito para

meu realinhamento e, especialmente, para a reflexão coletiva

acerca dos propósitos que queremos por em movimento.

Dione Martins da Silva - bancária

Vivência na Amarte
Carnaval 2014

Primeiro um escalda pés e massagem dos

mesmos, com óleo de lavanda da Weleda...

mmm...

Depois um bom dia com muita euritmia.

Lemos Os Quatro Compromissos, O livro da

Sabedoria Tolteca* e conversamos muito na

sombra deliciosa das árvores. (*ver: página 14 -

Dicas da Sofia)

De tarde pintura dinâmica - um banho de cores!

E no domingo, uma trilha na mata... tudo de bom!


