


A Página do AgriCultor

Na Agricultura Biodinâmica, nós
agricultores, cuidadores da terra,
somos responsáveis por fazer do
nosso espaço rural um organismo vivo,
capaz de produzir alimentos realmente
nutritivos. Para isso, temos de observar
as relações entre o crescimento vegetal
e o Cosmos, ter um grande cuidado
em aviventar a terra e considerarmos
a importante presença dos animais em
parceria com as lavouras. Então,
vamos relatar um pouco do nosso
trabalho entre os meses se setembro
e fevereiro para aproximar vocês da
nossa realidade.

P a s s a d o
agosto, uma época
de geadas, muito
frio e aguaceiros,
chega o tão
esperado mês de
setembro. É hora de
cultivar a terra para
o plantio de diversas
culturas como
aipim, milho, feijão,
arroz, entre outras, e
cada cultura se
prepara de uma
forma, res-peitando
a posição da lua
diante das

constelações do zodíaco. Sabemos
que a lua descendente, por exemplo,
é importante para a semeadura. Mas,
antes disso, durante este ano e o ano
anterior, já percebendo o futuro,
foram elaborados, com muito amor,
os Preparados Biodinâmicos. Dentre
eles contamos com o Fladen, o
Chifre esterco, o Chifre sílica e os de
Composto, elaborados a partir de
ervas medicinais, que usaremos com
muito cuidado e carinho em cada
plantio. Depois da cerca bem
reparada, sem nem um grampo,
arame, trama ou mourão faltando,
com drenos ou irrigação bem

pensada e elaborada, é hora de
preparar a terra.

Na horta, não mais viramos ou
revolvemos a terra, deixamos este
trabalho para as nossas queridas
minhocas; apenas colocamos um pouco
de composto, também elaborado com
meses de antece-dência. Este composto
recebeu todos os preparados para
composto, e palha para manter a umidade
do solo e assim toda a vida que nele existe.
Na horta se produz o ano inteiro e nos
plantios anuais é hora de virar a terra ou
cortar a adubação verde para plantio direto.
Sempre que mexemos na terra da horta
ou da lavoura, ou adicionamos algo a ela,
aplicamos o Fladen, que nos auxilia na
decomposição adequada da matéria
orgânica; depois vem a aplicação de Chifre
esterco, que é movimentado por uma hora
e aplicado em pequenas gotas na terra.

É hora, então, de deitar as
sementes em seus berços, para que
se umedeçam, despertando de seu
encantamento, e assim cresçam,
recebendo ainda o Chifre sílica. Este
preparado também é movimentado por
uma hora antes de ser aspergido
finalmente. Podemos plantar nessa
época diversas culturas, como milho,
feijão, arroz, abóboras, melancia, cará,
inhame, vagem, gengibre, batata doce,
cenoura, beterraba, tomate, yacon,
pimentão, pepino, aipim e muitas
outras. Quanto mais diverso, mais
saudável o plantio.

Este é um pequeno resumo do que
acontece em um Organismo Agrícola
Biodinâmico e a cada plantio temos
que repetir todo esse ritual. Assim,
cada planta, em sua individualidade,
busca seu alimento na terra, na
atmosfera e no olhar do agricultor,
tornando-se alimento para o ser
humano.

Um abraço carinhoso, Francine e Lucas.

lucasvolkmann@hotmail.com
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A AgriCultura, como revela o próprio nome, é um ato cultural. Indica a atividade daqueles que cultivam a terra com
consciência e carinho. E a arte de cultivar a terra é a base para uma vida social humanizada. Nos anos vinte do século
passado surgiu, na Europa central, a agricultura biodinâmica. Nesta prática, em vez de agredir e explorar a sua propriedade,
o agricultor como investidor inteligente, investe no seu próprio capital. Observa os ritmos da natureza e oferece às
suas lavouras preparados dinamizados para ajudar a terra a manifestar a sua fertilidade no mais alto nível. Sendo ele um
mediador entre forças cósmicas e forças telúricas consegue produzir alimentos saudáveis de altíssima qualidade. A
marca que indica estes alimentos se chama demeter – o nome da Deusa de fertilidade e abundância na Grécia antiga.
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Para o olhar Antroposófico, o mundo não se revela

como mecanismo, mas como organismo vivo. Também

o nosso planeta, a Terra, se apresenta assim, como

organismo vivo que respira em diversos ritmos. E o

ser humano faz parte deste grande ser, Gaia, a Grande

Mãe de todos os seres que a habitam: minerais,

plantas, animais e seres humanos.

O olhar mecanicista da Ciência Natural, que

empregamos nos últimos quinhentos anos, levou o

homem a uma postura arrogante. Passo a passo ele

entrou na ilusão de achar que é algo melhor do que os

outros seres. Ele se sentiu no direito de explorar a

natureza. Tornou-se, assim, o mais violento de todos

os predadores... Porém, esta é apenas a sombra da

natureza humana que se manifesta com toda

brutalidade quando ele não consegue fazer contato

com a sua essência. Tal situação equivocada só pode

ter como consequência a depressão...

O olhar orgânico da Ciência Espiritual

(Antroposofia) mostra que o ser humano carrega em

si as qualidades dos outros reinos: mineral, vegetal e

animal. Estes são parte de nós. São os nossos irmãos

e devemos gratidão a eles, pois através de sua

existência é possível revelar o que é humano em nós.

Isto é, em primeiro lugar, responsabilidade. Somos

responsáveis por todos os seres que dividem o Planeta

Terra conosco. Devemos cuidar da natureza em vez

de explorá-la.

Esta postura do cuidador surge naturalmente
quando o ser humano faz contato com a sua
essência. E a prática do cuidado, inspirado pelo amor,

traz tanto prazer, tanta alegria no dia a dia!

O primeiro passo é o interesse. Caminhar pela

natureza e observar, escutar. O que ela me conta neste

momento? Na primavera ela conta do aumento da luz

que desperta o desabrochar das plantas e finalmente

leva para o auge do júbilo de todas as criaturas quando

festejamos o solstício de verão, quando vivenciamos

o dia mais longo do ano. O Planeta Terra expande! A
partir do solstício de inverno a luz já aumenta, passa

pelo equinócio em setembro, quando dia e noite estão

em equilíbrio, até chegar no seu auge, no solstício de

verão. Aqui, no hemisfério sul, festejamos, perto do

equinócio da primavera, a festa do Arcanjo Miguel e

no auge do verão a festa do Natal. Será que estas
festas tem alguma relação com o ritmo do
planeta? E porque no hemisfério norte o movimento

é contrario e tudo acontece “virado ao avesso”?

Esta é uma pergunta interessante a ser

movimentada entre amigos, na próxima roda de

chimarrão... A Sofia convida para observar e
conversar...

Margrethe - marlegre@terra.com.br

“Alvoroçou-se o mar,

que olhou para o céu

e perguntou o que houve.

O céu,

por sua visão ampliada

porém encoberta pelas nuvens,

respondeu não saber.

Este, por sua vez,

chamou o Sol que

prontamente exclamou:

“Fui eu,

 me frustrei

 com aqueles seres

 colados à superfície,

 eles não sabem o que fazem.

Diante da vergonha,

calei,

e chamei a noite

para tomar conta deles...

até que eu me recomponha.”

       Hugo

A Página da Mãe Terra

www.euritmiaviva.com

cursos, eventos, rodas de amigos



A Página do Educador
No inicio de sua vida, o ser humano precisa

principalmente de ritmo. Se esta for a sua vivência
básica nos primeiros sete anos, mais tarde em sua
vida adulta dificilmente ele vai deixar-se tiranizar
por um estilo de vida estressante.

“Quando contemplo

as crianças,

minh’alma  tremula.

Pensei ser longínquo

o caminho do crescimento,

percebi que está ali

muito próximo

ao hoje.

O movimento

destes pequenos

é tão profundo,

que deixa rastro

nas estrelas....

e somente percebem

os que as miram.”

               Hugo

A prática pedagógica em um
jardim/maternal Waldorf é
principalmente esta: ritmo. Uma
organização rítmica do dia
significa a alternância entre
atividade e descanso,
extroversão e introversão,
vivências lá fora e vivências aqui
dentro.

Uma vez por semana, este hábito é então levado ao nível artístico. É
quando a professora de Euritmia traz uma história, que é contada através de
belos movimentos que se alternam entre gestos grandes, orientados para
fora, e gestos pequenos, orientados para dentro, entre movimento e repouso,
entre expansão e contração.

As crianças (entre três e seis anos) absorvem os gestos da história,
muitas vezes completamente entregues, de boca aberta e olhos arregalados.
Ou então acompanham naturalmente os gestos da Euritmista, tornando-se,
junto com ela, os diversos personagens da história. Uma vivência como esta
dura no máximo quinze minutos e acompanhamos o ritmo do ano em nossas
histórias.

Você ficou curioso? Quer conhecer uma história infantil euritmisada?

Então venha para o Espaço VivoEspaço VivoEspaço VivoEspaço VivoEspaço Vivo  no dia 28 de outubro às 19 horas.
Vamos movimentar e vivenciar em conjunto e depois sentar e conversar sobre
a vivência. A aula é gratuita, com a possibilidade de fazer uma doação

espontânea para os jardins Waldorf em Porto Alegre. 

Margrethe - professora de euritmia - marlegre@terra.com.br

RITMO!

COISA BOA!
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Casa Ametista
Escola de Educação Infantil

- Jardim de infância Waldorf -
� 3023.7633 / www.casaametista.com.br

Rua João Mendes Ouriques, 31 • Porto Alegre - RS
� 9914.3055 • recantoesmeralda@gmail.com

Idade: de 1,5 anos a 6 anos
Horário: 7h10min às 12h
Oferece alimentação orgânica integral

"A Pedagogia Waldorf oferece profundidade, 
vivências e ritmos humanos ao processo 

de formar pessoas íntegras e livres."

Idade: de 1,5 anos a 6 anos
Horário: 7h10min às 12h
Oferece alimentação orgânica integral

"A Pedagogia Waldorf oferece profundidade, 
vivências e ritmos humanos ao processo 

de formar pessoas íntegras e livres."



“Das  almas

o  remanso,

o soar das brisas,

o sorriso,

e os olhares inocentes.

O intenso

e o profundo

se confundem

com o tangenciar

de uma

breve admiração.

O pequeno  gesto

de uma criança

com um coração

tão imenso,

são sinais

de devoção.”

          Hugo

A Página da Criança
A criança nos primeiros anos de vida necessita de tempo e espaço para

desenvolver-se conforme suas habilidades, capacidades, aptidões e

prontidões físicas, emocionais e espirituais.

Reflexão sobre infância e escola Waldorf

A escola Waldorf é uma oportunidade que temos de preservar a infância

de nossos filhos, dar a eles o tempo e o espaço que necessitam para

vivenciar os ritmos saudáveis da natureza, o que possibilita criarem

vinculos com o mundo, com os reinos, vivenciarem equilíbrio.

A partir de uma infância preservada, a criança percebe a si, o outro, os

elementos naturais e cresce com confiança e amor.

Tudo que a criança precisa em sua infância é um ambiente verdadeiro,

natural e com muita alegria.

Sou mãe de uma menina de 7 anos que frequenta um jardim waldorf

desde os 2,5 anos. Durante esse tempo ela vivenciou atividades de um lar,

como fazer pão, preparar vegetais, limpar os brinquedos com aromas

naturais, plantar flores no jardim, viveu momentos de exploração do

pátio, das plantas, dos pequenos insetos e pássaros, bricou na terra, no

barro, na chuva, no sol, no vento, dançou a primavera, aprendeu a fazer

tricô, costura e pequenos trabalhos manuais e principalmente brincou e

brincou livremente.

Essa vivência irradia para toda a família uma harmonia e conexão com a

comunidade, os amigos, a vida.  

Juntos, pais e professores auxiliam a criança a viver

com tranquilidade, respeito e preservação de sua

essência humana.Na escola waldorf os pais não

terceirizam a educação, caminham junto com os

professores através de um processo de auto

educação de todos. Cada ser humano se

transforma, a criança percebe isso e cresce feliz.

           Daniela, mãe da Sofia - danielarastro@terra.com.br
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www.euritmiaviva.com

em 2013: 09 e 10/11

em 2014: 08 e 09/02

www.euritmiaviva.com

em 2013: 09 e 10/11

em 2014: 08 e 09/02
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O encontro da Medicina
Antroposófica com a
Pedagogia Waldorf.

A Medicina Antropósofica se

propõe a ampliar a Arte Médica,

trazendo novos paradigmas ao

abordar os conceitos de saúde e

doença. Cada individualidade é

considerada um ser integrado à

natureza e ao cosmos, com uma

Biografia única. As doenças são

encaradas como oportunidades

de crescimento e evolução. O

paciente, apoiado pelo médico e

o terapeuta, trata o problema já 

existente enfrentando-o como

uma fonte de autoconhecimento,

aprendendo a transformar suas

atitudes de forma Salutogênica.

Mas o que é Salutogênese?

São os fatores que geram

saúde.  Então é fundamen-

tal observar que, durante os

primeiros 21 anos, formam-se as

bases para uma vida saudável e

aqueles que cuidam do ser

humano neste período (pais,

professores e pediatras) são

importantes “agentes saluto-

gênicos”.

Desde antes do nasci-

mento,já no ventre materno, até

a idade adulta, uma alimentação

A página do médico

saudável e diversos fatores do

meio ambiente, fazem toda a

diferença para o corpo em

crescimento e amadurecimento.

Nesta época o ser humano

executa uma dupla tarefa, além

de crescer e amadurecer, se

desenvolve (“des” “envolve”),isto

é: acorda para o mundo que o

cerca, desperta e tem sede de

conhecimento. Mas isto ocorre por

etapas e paulatinamente. O papel

da pedagogia e dos educadores

é, com sabedoria, observar

quando estas forças formativas

são liberadas da sua função

Na próxima edição: Medicina Antroposófica no mundo,

no Brasil e no Rio Grande do Sul. História e panorama atual.

SALUTOGÊNESE

“crescer” e se transformam em

‘aprender”. Assim estaremos

possibilitando que o individuo

construa um corpo saudável para

viver sua biografia e exercer, com

liberdade, o “tornar-se humano”.

Com estas palavras queremos

apresentar a página do médico

nesta primeira edição do Jornal
da Sofia . Para maiores

informações sugerimos iniciar sua

pesquisa no site:

www.abmanacional.com.br

Dra. Jaqueline
(Pediatra, Médica Antroposófica,

Médica Escolar e mãe)

Rua Liberdade 197 - Rio Branco
Fones: (51) 3388-6258

Porto Alegre - RS 



Na euritmia, através do
movimento do nosso corpo, com
gestos que expressam o que vai
mais profundo em nossa alma;
trazemos para o exterior, para o
mundo, a nossa essência mais
pura e verdadeira; o divino em nós.

Em silêncio deixamos o corpo
falar e cantar nos gestos, numa
entrega intensa e direta com tudo e
todos ao nosso redor.

Na euritmia terapêutica
estes gestos são intensificados na
sua essência e profundidade,
fazemos deles instrumentos que,
usados num diálogo comigo
mesmo, atuam nos processos
orgânicos.

Na doença encontramos estes
processos em desequilíbrio, e com
a euritmia terapêutica entramos no
fluxo respiratório e circulatório,
auxiliando o paciente a reencontrar
harmonia e equilibrio nas diversas
estâncias de sua vida; no físico, no
emocional e no mental.

É uma busca diária e
consciente na direção de encontrar
o rítmo harmônico e saudável no
ser humano.

Tereza Cristina - Euritmista terapêutica

criseuritmia@yahoo.com.br
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e do terapeuta

“Alegrias são dádivas do destino,
Que demonstram seu valor no presente.
Sofrimentos, ao contrário, são fontes do
conhecimento
Cujo significado se mostra no futuro.”
                            Rudolf Steiner

“Havia um tempo em que vivia intensamente na
alma dos iniciados o pensamento de que, por
sua própria natureza, toda pessoa é doente.
E a educação era vista como um processo de
cura que trazia para a criança,
simultaeamente ao seu amadurecimento, saúde
para se tornar um verdadeiro Ser Humano”

                                  Rudolf Steiner

A medicina ampliada pela visão
da Antroposofia contempla diversas
terapias artísticas. Uma delas é a
Euritmia Terapêutica.

(51) 3222.3792



O consumidor consciente
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Um Mundo Verdadeiro 

Tudo iniciou em 1982, na
Áustria, quando eu tinha 18 anos.
Através do conselho de uma
anciã sábia, eu percebi que se eu
quisesse evoluir como ser
humano eu precisaria cuidar não
apenas do espírito, mas do corpo
também. E isto significava comer
coisas boas, sem veneno.

Fui orientada a experimentar
os alimentos bio-dinâmicos,
reconhecíveis pela marca
 Demete . Gostei demais do seu
gosto e de sua vitalidade, mas
não gostei do seu preço...
“Porque custam o dobro dos
alimentos convencionais?” me
perguntei.

Fui atrás e percebi que há
toda uma rede de ética por traz
destes preços. Cuidado, em vez
de ganância. Isto inicia com o
cultivo, sem agrotóxicos é claro,
mas, além disso, com o cuidado
de oferecer preparados
específicos para a terra, para
harmonizar a sua relação com as
forças cósmicas. Grande parte do
trabalho é feito à mão, o que
requer a presença de muita gente
numa fazenda bio-dinâmica. E,
além disso, todo mundo é bem
pago. Não se busca a
exploração em nenhum
momento da cadeia de
produção. Até que o alimento,
vivo e saboroso, chegue ao prato
do consumidor.

Porém, como estudante, eu
não tinha o suficiente para comer
só coisa boa como eu queria...
Então, eu decidi escolher três
itens: pão, leite e manteiga de
qualidade  demete . E pagava o

dobro do preço com gosto, pois
sabia que este dinheiro ia parar
nas mãos certas, nas mãos
daqueles que cuidam da terra. No
mais, confiava que chegaria o dia
em que poderia deixar de lado a
comida envenenada, na boa.

E este dia chegou! Já nos
anos 90, na Alemanha, com o
meu primeiro salário no bolso
(professora de Euritmia em uma
escola Waldorf), eu podia entrar
naquela loja maravilhosa onde eu
já havia contemplado, com água
na boca, tantas delícias que eu
não podia comprar... Agora tudo
que eu desejava entrava na cesta.
Que alegria!

Sempre fiel à pequena lojinha
de produtos naturais e de boa
qualidade, acompanhei o
crescimento dela. Um dia uma
das proprietárias disse: “sim,

crescemos por causa de vocês
que compram. Vocês querem o
produto, a gente oferece. E
quanto mais pessoas compram
coisas boas, o preço delas

também pode baixar. É muito
simples”. 

Quando viajei para Salzburg,
na Áustria, em 2004, quase toda
a cidade tinha se tornado
orgânica! Até a padaria tradicional
onde comprávamos o nosso pão
na minha infância, agora só usava
farinha orgânica. “Mas claro!”
disse a velhinha atrás do balcão,
“é saboroso e faz bem!”

Aqui em Porto Alegre isto
também é possível. Só depende
de nós, consumidores
conscientes. Se deixarmos de
comprar produtos de má
qualidade e exigirmos produtos
bons, eles surgem no mercado.
E se formos muitos fazendo
escolhas positivas, o preço
naturalmente baixa. É simples
assim. Escolha bem!   

Margrethe - marlegre@terra.com.br



O empreendedor positivo
Nesse espaço falaremos sobre o mundo

empresarial, sua realidade atual e como

podemos humanizá-lo, contemplando uma vida

profissional mais saudável.

“Atualmente, é muito valorizado o acúmulo

de bens, a maximização de lucros, a maior fatia

no mercado. Esse modelo se mostra esgotado,

seja por razões morais ou por prejuízos à

sustentabilidade.”

Recursos naturais escassos, insatisfação

pessoal de quem dedica mais tempo às tarefas

profissionais, abrindo mão do lazer, família,

esportes, cultura, promovem reflexões sobre a

necessidade de novos paradigmas.

“As empresas são as instituições humanas

que mais afetam o Planeta e o destino das

pessoas  e da sociedade.”

A Antroposofia, apresentada por Rudolf

Steiner, busca valorizar a essência humana.

Isso é positivo na prática empresarial, viabiliza

harmonia, resultados positivos,

estabelecimento de conexões entre TODOS  e

TUDO que envolve esse âmbito da vida.

Segundo Jair Moggi e Daniel Burkhard

(consultores antroposoficos), “as empresas são

entidades coletivas formadas por indivíduos e

grupos que têm com as entidades que as

abrigam, uma relação ontológica, existencial e

sutil inseparável. Os indivíduos são co-
criadores dessas entidades maiores. Ao

mexermos com um o outro sofre as

consequências e vice e versa.

As empresas repetem no mercado em que

atuam as virtudes, valores das pessoas que as

compõem. A realidade social, econômica,

política e cultural tem seu modelo pautado no

materialismo e no egoismo.

As pessoas têm dificuldade para o convívio

social, empatia, atuação associativa e trabalho

em conjunto.  Estamos na era do egoismo, isso

se reflete nas empresas e na insatisfação geral

que existe em cada ser humano. As reflexões

que surgem a partir dessa realidade são:

Colaboradores atuam para manter sua

subsistência com parâmetros de consumo

estabelecidos pelo sistema e para garantir os

objetivos da empresa. Líderes e empresários

sentem-se pressionados por metas a atingir,

crescimento, espaço no mercado, objetivos da

empresa...

Mas o que é a empresa senão um ser que

possui uma identidade espiritual (espírito do

grupo) formada a partir da reunião de todos os

indivíduos que a compõe?

A empresa “ente distante e intocável”, com

personalidade própria, não reflete anseios,

ideais, sonhos e objetivos de quem a compõe.

Essa é a reflexão que propomos nesse
espaço.

O Homem é permeado por três energias:

PENSAR (mental), SENTIR (emoções,

sentimentos, motivações) e QUERER (ação,

atitude). Com a administração antroposofica, a

atuação dá-se nessas esferas, e não somente

no intelecto.

Apenas com o intelecto, não se atinge

mudanças efetivas. A empresa investe em

treinamentos tradicionais, programas de

motivação pautados no mental, gerando

“efeitos” momentâneos que se desfazem com

o tempo.

Vale observar quais os objetivos com as

consultorias e desenvolvimento de

colaboradores.  Tem a finalidade de qualificar

as pessoas para atingir objetivos materiais da

organização? Os objetivos são focados

somente nas necessidades corporativas? Se

sim, certamente os efeitos de tais treinamentos

são superficiais.

Somente a partir de um interesse
genuíno pelo ser humano como um todo é
possível atingir transformações
consistentes e que se refletem nos
resultados da empresa, por consequência.
É preciso contemplar a felicidade e a
liberdade do indivíduo.

Trabalhar com essa abordagem possibilita

novos paradigmas de gestão, qualidade total

com base na qualidade das pessoas, integração

de objetivos pessoais e empresariais, estruturas

enxutas, orgânicas, cooperação,...

Muitas empresas atuam a partir de uma

visão holística da organização e do indivíduo.

Evitam projetos (com início e fim) e priorizam

processos (que tem início, mas não término), o

que privilegia desenvolver pessoas, não

adestrá-las.

No Brasil e no mundo já existem empresas

atuando nas áreas do comércio, medicina,

cultura, indústria e nas escolas, como

Laboratório Weleda, Editora Antroposófica,

Clínica Tobias...

Daniela

danielarastro@terra.com.br

Qual meu objetivo de vida? A que me

proponho como ser humano? A vida se

resume a produzir? Quando poderei colher

os frutos de meu trabalho? Como reduzir o

stress e a pressão do mundo moderno?
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A Agenda da Sofia

FEVEREIRO 2014
03  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

08/09  MINICURSO - 11h - Espaço Vivo:

              Introdução à Pedagogia Waldorf

10  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

11/12/13  CURSO DE FÉRIAS - 08h30min
                    EV: A Arte de Amar I

14/15  CURSO Pensar com o Coração
             19h - Espaço Vivo

17  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

18/19/20  CURSO DE FÉRIAS - 08h30min
                    EV: A Arte de Amar II

22  CURSO Pensar com o Coração - (continuação)

        8h30min - Espaço Vivo

24  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

25  Início de CURSO - vários horários:
       TransFormação do Educador www.euritmiaviva.com

JANEIRO 2014
05  Décima terceira Noite Sagrada

06  Dia de Reis - Epifania

07       FÉRIAS! ...
           Curtir a Natureza e dormir bastante.

           A Dica da Sofia: Relaxe e seja feliz!

MARÇO 2014
01 a 04  VIVÊNCIA NO CARNAVAL -

                www.euritmiaviva.com

20  Roda de Amigos - 19h30min - Espaço Vivo:

        O Ciclo do Ano

21  Início de CURSO - 17h - Espaço Vivo:

       A Biografia da Humanidade no Planeta Terra

29/30  MINICURSO - 11h - Sítio Pé na Terra - NH:
            Introdução à Pedagogia Waldorf
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Endereços:

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

Casa Ametista, Rua Vitor Hugo 250

Recanto Esmeralda: Rua João Mendes Ouriques, 31.

Clinica Sophia, Rua Liberdade, 167 - Rio Branco - POA

“Falar é uma necessidade,

escutar é uma arte.”

Goethe

OUTUBRO 2013
14 Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

18  Encontro com Vênus - 19h30min
        Música viva no Espaço Vivo

21  Proposta para uma educação saudável.

       Palestra Dra. Jaqueline e convidados
      19h30min - Clínica Sophia

28  Euritmia infantil - 19h - Espaço Vivo

30  Início de CURSO - 8h30min - Espaço Vivo.
       Euritmia para o Bem Estar

31  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Finados

NOVEMBRO 2013
01  Encontro com a Sofia - 19h30min - EV:

      Sobre o Parto Humanizado

09/10  MINICURSO - 11h - Espaço Vivo:

            Introdução à Pedagogia Waldorf

11  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

18  Proposta para uma educação saudável.

       Palestra Dra. Jaqueline e convidados -

      19h30min - Clínica Sophia

23  Bazar de Natal - 10h - Casa Ametista

28  Roda de Amigos - 19h30min - EV: Advento

30  Bazar de Natal - 10h - Recanto Esmeralda

DEZEMBRO 2013
09  Aula Experimental Gratuita - 19h - EV

12  Roda de Amigos - 19h30min - EV:
       As Treze Noites Sagradas

24  Natal - primeira Noite Sagrada

(Datas e horários podem ser alterados).



Escolhi cedo a Administração como

profissão, com dezesseis anos. Algo no

trabalho do administrador me chamava

atenção, mas não tinha certeza do que. Não

saber o que fazer, gostar de mandar, querer

ganhar dinheiro podem ser motivos que

atraiam pessoas para o estereótipo que esta

profissão carrega, no entanto, não era este

o meu caso. Com dezoito anos me mudei

para Santa Catarina para fazer graduação

em Administração e ter um contato mais forte

com a natureza. A partir deste ponto várias

experiências vêm me dando norte de como

realizar o sonho de administrar algo que

realmente acredito e me identifico.

A maior dificuldade que tenho é de, por

exemplo, ter que vender, ou pensar em uma

estratégia de vendas, para um produto no

qual não acredito. Este tipo de situação

coloca o ser humano em uma posição

frustrante, pois, impossibilitado de seguir os

seus princípios éticos, age de forma

meramente mecânica. Isso acontece com

todos, durante toda a vida, porém, como é

bom ver alguém que faz (ou fala de) algo

que é apaixonado. Imagine um vendedor

de frutas, em uma feira, que ao ser

questionado sobre a origem das frutas que

vende mal sabe de onde vieram. Agora

imagine outro vendedor que trouxe frutas e

legumes fresquinhos, plantados no seu sítio

e cuidados pelas suas próprias mãos, que

lhe conta a história da safra da bergamota

que você está levando para casa. Qual a

diferença entre a comunicação desses dois

cidadãos?

Penso que pessoas que tem uma

identificação com o que fazem, e fazem por

amor, tem muito mais chance de causar

impactos que sejam positivos à sociedade e

desenvolver relações muito mais humanas.

Quando separamos os sentimentos de

nossas ações dificilmente conseguimos tocar

o outro e, muitas vezes, criamos barreiras

que afastam as pessoas de se relacionarem.

As relações comerciais são indispensáveis

para a sobrevivência humana em sociedades

tão complexas quanto a nossa, no entanto,

até que ponto conseguiremos manter as

relações, de forma humana, dentro de uma

sociedade de consumo, em que tudo vira

mercadoria? Este é um desafio para as novas

gerações no momento de suas escolhas de

vida. E como trouxe aqui o exemplo da minha

escolha profissional, deixo a pergunta: o que

é o trabalho se não a nossa contribuição

como cidadão para a vida em sociedade?

Acredito que essa reflexão seja válida para

qualquer profissão, ou forma de ação, pensar

as suas práticas.
Felipe, 23 anos -

Administração da Vida Humana

www.caoguimaraes.webs.com

música pura,
sustentável,

orgânica, viva!

Para crianças de todas as idades.
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O que dizem os jovens?
Tenho percebido que transformamos nossa realidade através do

autodesenvolvimento, que é fortificado no convívio e no

compartilhamento em grupo.

Homenagem ao amigo Thiago em Atlântida, novembro de 2010.

Artistas do Novo Amanhã!
Nesta primeira edição vamos conscientizar um

pouco sobre o mundo que nós, jovens, estamos

criando. Convidei alguns amigos - Felipe, Léo,

Yasminka, Martín e João Mateus - para relatarem

as suas opiniões e as suas atuais práticas na

direção humanizada. Com esta frutífera

experiência pude observar que, apesar da

diversidade, existe em comum o querer Ser

humano e contribuir com algo verdadeiro e

bom para a sociedade.

Que o potencial artístico do jovem que existe

dentro de cada um vibre no entusiasmo de

construir um Novo Amanhã!

Um abraço!

Paula, 21 anos – paulahparer@gmail.com



12

Sou, oficialmente e para fins
burocráticos, um estudante de
Psicologia. No entanto, talvez mesmo
em função de alguns fatores próprios
do meu curso de graduação, eu
percebo que, para além desse título e
das responsabilidades que a ele se
ligam, eu faço parte de uma grande
rede universal. E tudo é muito
complexo. Não se pode pensar que
todo um mundo não é afetado pelo
mais simples gesto, mesmo que esse
gesto esteja circunscrito no mais
modesto e hermético campo: sempre
há algo que escapa às suas Condições
Normais de Temperatura e Pressão e
muda algo, que muda alguém, que
muda algo, que te muda.

Estamos sempre mudando o
mundo, não só pelo que somos, mas
pelo que dizemos e fazemos, e daí
surge a necessidade de
estabelecermos um pensamento
crítico a respeito de nossos gestos,
considerando-os não só no que
concerne ao meio específico em que
eles se dão.

Mas. Como nos mantermos ativos
num processo de mudança do mundo,
se aparentemente não há controle
sobre a mudança do mundo, e cada
gesto pode significar o desvio de um
ideal? Ainda mais, como agir, se um
método crítico eficiente pode significar
a destituição do valor de qualquer
iniciativa?

Quanto ao pensamento crítico, é
certo que ele não garante uma
proteção total contra os eventuais
equívocos, que “infelizmente” acabam
sendo denunciados apenas
futuramente. Bom, ainda bem. Os
equívocos são os artifícios mais
eficientes no processo de reconstrução
dos nossos ideais. Aqui talvez caiba o
dito de Beckett: “Sempre tentou.
Sempre falhou. Não importa. Tente
novamente. Falhe novamente. Falhe
melhor”. A postura crítica está
também no reconhecimento de um
erro…

Em suma, enfim. Pensemos
criticamente sobre os nossos gestos e
aceitemos nossos erros. Não nos
ceguemos pelo passado. E sim,
busquemos o impossível, mas pelas
nossas ações do presente.

Léo, 22 anos - leokt2@gmail.com

...

Cena do filme As Aventuras de Pi.

O mundo tem estado em águas turbulentas, trazendo o passado de volta à superfície
e comparando com o que temos agora. Percebo que pessoas de alma jovem estão
bem confusas e perdidas. Algumas pessoas usam dessa turbulência pra criar e
revolucionar ainda mais conceitos já estabelecidos, aproveitando antigas ideias geniais,
juntando com o cotidiano atual e resultando numa arte cômica, muitas vezes irônica,
mesmo que ainda estejam perdidas.

E no meio desse redemoinho de referências e incertezas, existem esses poucos
jovens que, mesmo não tendo certeza de onde estão, se direcionam. Alguns à procura
da verdade, alguns à procura de Amor, alguns à procura de paz, alguns à procura de
um mundo mais igualitário. Todos à procura. Quanto mais procuram respostas, mais
perguntas aparecem. E mesmo navegando para direções diferentes, rumam conectados
para um mesmo horizonte que, se depender desses jovens, será um brilhante, consciente,
bem estruturado e intenso futuro.

À medida que eles vão navegando, se dão conta de que não encontrarão nem a
verdade, nem Amor, nem paz e nem um mundo igualitário. Nós, seres de almas jovens,
estamos aqui pra criar nossa própria realidade! E é aí que a arte entra. O amanhã ainda
é um papel em branco e cabe a nós colorirmos com as mais belas tintas e o poetizarmos
com as mais belas rimas. Permitir-se fazer arte é entender que temos a possibilidade de
criar, pois temos esse poder. Mas nem todos percebem isso.

E essa a realidade que crio para o amanhã da humanidade. Todos nós somos
artistas. De diferentes formas, concordo. Mas todos temos o poder de criação e
transformação. De pegar esses sentimentos que não cabem em nós mesmos e
exteriorizar isso. Nossas almas são grandes demais para ficarem quietas.

INQUIETEM-SE. Tento capturar a essência de momentos,

sentimentos e pensamentos e manchá-los no papel. Materializo o impossível.
 Acho que é o dilema de todo jovem, “ que realidade estamos criando para o amanhã

da humanidade?” “temos tempo de sobra ou é tempo que nos falta?” “seremos lembrados
por quais motivos?” “seremos lembrados?”

Yasminka, 20 anos - yasminka93@gmail.com
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e o que dizem as crianças?

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 

Bernardo (4 anos e 7

meses) ao avistar um

pássaro voando bem

alto no céu, dispara:

— Mãe eu gostaria de

ser aquele pássaro e

voar bem alto e fazer

um buraquinho na

nuvem para ver o

meu Vô que está no

céu e o cachorro da

Sofia.

Briga de irmãos:

Bernardo mostra a língua para a Carolina e aí começa

o diálogo:

Carolina: — Bernardo, vou contar para a mãe que tu

mostrou a língua.

Bernardo: — eu vou contar para o pai e a mãe.

Carolina: — eu vou contar para o pai, a mãe e a vó.

Bernardo: — eu vou contar para o pai, a mãe, a vó e

todos os meus amigos.

Carolina: — eu vou contar para o pai, a mãe, a vó,

todos os meus amigos e até para as pessoas que eu

não conheço.

Bernardo: — como é que tu vai contar para as pessoas

que tu não conhece?

Carolina: — quando eu ver a mãe conversando com

alguém eu vou lá e conto.

Bernardo: — o que mesmo tu vai contar?

Carolina: — não sei.

Sofia aos 5 anos, aluna do Jardim

Waldorf Casa Ametista sobre as

coisas da vida:

— Mãe, quem fez o sol?

— Foi o papai do céu.

— E quem fez as plantas e a

chuva?

— Foi o papai do céu também, ele

criou tudo para nós, todas as

belezas...

— Mãe, e quem fez as casas?

— As casas foram os homens, eles construíram.

— Não foram os homens não, mãe, foram os papais

que fizeram, eles que arrumam o telhado da minha

escola quando tem goteira da chuva!!

As crianças conversavam sobre o nome das coisas e

num momento, Lucas pergunta:

— Qual o nome do gambá?

Ao que Arthur responde:

— Gambá não tem nome, ele se chama gambá!

Guardando os brinquedos, Arthur (cinco anos) diz à

professora:

— Rosaura, a Anita disse que ela te acha velha. Eu

não te acho. Eu te acho tipo idosa!

As crianças começaram a dizer também:

— Eu não acho! — Ao que ele categoricamente diz:

— Não, ela não é velha, ela é tipo idosa!

Sofia, aos 4 anos:

(após o falecimento da sua bisavó)

— Mãe, eu já sei... quando a pessoa morre aqui na

terra ela nasce no céu. E quando ela morre no céu, ela

nasce aqui na terra, a bisa nasceu no céu!

fo
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Livros:
Pedagogia Waldorf

Margrethe recomenda:

• A Educação da Criança

Segundo a Ciência Espiritual -

Rudolf Steiner

Editora: Antrofosófica

“Este livro introduz um caminho

pedagógico que pode ser trilhado

na base da compreensão do ser

humano”.

Daniela recomenda:

• Os Primeiros Sete Anos -

Fisiologia da Infância - Edmond

Schoorel - Editora: FEWB /

Antroposófica. 2ª edição, 2013,

296 págs.

“Este livro pode muito bem tornar-

se o novo manual de consulta

para educadores Waldorf do

jardim de infância. Ele se

Dicas da Sofia

aprofunda consideravelmente na

natureza quádrupla do ser

humano e nos processos de

transformação que caracterizam

o desenvolvimento infantil no

primeiro setênio de vida. A

presente obra do Dr. Schoorel

estabelece a ponte entre a

Educação e a Medicina;

recomendado a toda pessoa

preocupada com o sadio

crescimento e desenvolvimento

da criança pequena.”

• Jardim de Infância - Helle

Heckmann

“Este livro aborda cinco aspectos

importantes na lida com crianças

pequenas: cuidados, exercício,

alimentação, sono e vestuário.

Inclui DVD com o cotidiano do

jardim Waldorf ‘Nokken’, em

Copenhague.”

• Minha Querida Boneca - Uma

orientação para pais, professores

e educadores - Karin Evelyn

Scheven. Editora: Associação

Beneficente Três Fontes.

“Este livro, escrito com base no

conhecimento antroposófico do

ser humano, tem por objetivo

estimular pais e educadores a

refletir sobre o papel do brinquedo

no desenvolvimento infantil.”

Para conhecer a administração

antroposófica

Daniela recomenda:

• Administração Antroposófica
– uma ampliação da arte de

administrar Vitor Morgenstern –

Editora Gente.

• O Espírito Transformador – A

essência das mudanças

organizacionais no século XXI
Jair Moggi e Daniel Burkhard –

Editora Antroposófica.

Filmes:

Margrethe recomenda:

Para aqueles que se interessam

pelo futuro da humanidade e

sentem compaixão com as

crianças de hoje:

• O Renascimento do Parto

Como ponto de partida para uma

conversa profunda sobre a

manifestação do mal no século

XX:

• Hannah Arendt

(Ambos, com certeza, em breve

disponíveis nas vídeo-locadoras.)

Consultorias:

Daniela recomenda:

• Ethica consultoria – BH

www.ethicaconsultoria.com.br

• Lucas Terapeuticum – SP

www.lucasterapeuticum.com.brVersão virtual: www.euritmiaviva.com/jornaldasofia.htm

Reimpressão da 1a Edição. 2.000 exemplares. Tiragem total: 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.
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Oficina Mãe e Filha

“Fiz da noite

o dia.

Do dia

o começo.

Do começo

o despertar.

Do despertar

o resgate.

Do resgate

meu porto seguro.

Fiz dele

tudo.

O tudo,

é você.”

Hugo

“No momento em que a filha

vai ficando mocinha, a relação

mãe e filha se modifica, muitas

vezes gerando conflito e

competição. A Oficina quer

possibilitar um contato em um

nível criativo e afetivo entre mãe

e filha, através do trabalho

artístico em conjunto.”

Este é o relato de uma mãe

participante:

— “Esta oficina não tem

preço!  A Manoela está

completamente apaixonada pela

boneca, fez caminha para ela

dormir, leva ela onde for, inclusive

para o banheiro para esperar ela

no banho, e não pára de fazer

planos dos novos modelitos.

Como ela mesma falou: — ‘mãe,

esta boneca é feita à mão, não

tem outra igual se as minhas

amigas quiserem comprar né?

que legal, ela é única!’. Estes

valores fazem a gente enxergar

a verdadeira felicidade. Estamos

muito felizes.”

Mãe Michele e filha Manuela.

Realizada no primeiro

semestre de 2013 por Nina Veiga

no Recanto Tomodachi:

Carla e Maria Clara

inspirados na Pedagogia Waldorf 

neusa   51-3351.5112

daniela 51-8116.6442
artemama.rs@gmail.com


