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EDITORIAL 
 
Estimados leitores,  
 
este último número de 2013 engloba 2 números de Lúcia-lima, pois o conteúdo 
da visão Biográfica é melhor compreendido no seu conjunto que em 
publicações distantes uma da outra.  
No entanto ao escrever estas linhas não posso deixar de expressar que esta 
altura do ano me traz, com o Advento, uma experiência única que apesar de 
possibilitada anualmente nunca se repete em realidades e emoções. 
Contrastando com outra Europa que também experiencio, Portugal não 
apresenta um Inverno rigoroso, mas mostra a terra a ficar vazia onde a vida 
parece retirar-se do horizonte natural, com troncos de árvore nus, terrenos 
vazios de vegetação e a bonita mudança cromática do que resta e que em 
breve desaparecerá. A terra despe-se, simplifica-se, reduz-se ao inicial 
elementar para receber as especiais forças divinas que descem sobre si, como 
Advento que vem para  tudo iluminar.  
E cruzando estas sensações com a presente publicação do  texto biográfico, 
surge em mim a pergunta sobre o amadurecimento deste grupo da AMA a que 
estou ligado e sobre a sua disposição ao sacrifício, ao serviço e ao amor.  
A resposta parece ser que sim, pois foi exactamente com esse espírito que 
cumprimos o nosso ideal, promovendo a elaboração de um postal de Natal 
único e individual para cada associado, manuscrito para cada um, contribuindo 
com esse espírito para uma  verdadeira festa de Natal, com uma concorrida 
venda de artigos em beneficio da Casa de Santa Isabel, lanche de convívio e 
teatro "Os pastores" produzido e protagonizado pela equipa terapêutica 
Ephesus.  
Estas acções e este empenhamento geral lembram-me Rudolf Steiner a 
propósito da 2ª Semana do Advento, em que o homem compreende que nada 
pode sozinho e assim prepara o seu coração para o divino entrar. 
 
A presente Lúcia-Lima é uma edição extraordinária e ímpar com total 
abordagem biográfica ao nascimento, crescimento e desenvolvimento da AMA,  
sob visão antroposófica, que compreende e reconhece a fase de 
reajustamento e afirmação que agora passamos enquanto grupo associativo. 
Com efeito, o grupo de trabalho de terapia Biográfica cresce, desenvolve-se e, 
capacitando-se da sua acção, torna-se fulcral para a compreensão do nosso 
papel nesta encarnação.  
À sua equipa apresento grato e reconhecido a satisfação pela sua presença 
neste número e nesta associação. A todos vós desejo um Natal pleno de 
alegria e um ano de 2014 que cumpra as realizações que nos estão 
destinadas. 

Pedro Melo 
 
 
Capa: Montagem das Capas de todas Lúcia-Limas anteriores 
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A BIOGRAFIA HUMANA NAS 

ORGANIZAÇÕES  

 

A AMA e o seu caminho 

O rio da sua vida 

 

DE 2001 A 2013  
 
Estamos no início do Inverno (Novembro~Dezembro), no calor da terra, as sementes 
germinam lentamente… 
 
Como passar para todos vós o que foi a gestação e estes quase 14 anos da vida da 
AMA? O Amor tem de ser cuidado, as Amas cuidam, amam … sempre que vos 
escrevemos, não terminamos com “A AMA AMA-VOS”? Queremos cuidar, ser apoio 
amoroso no caminhar daqueles que nos procuram para, individual e colectivamente, 
estarem mais saudáveis, “mais alegres, livres e felizes” (como disse uma menininha 
de 7 anos de grandes olhos azuis…) 
 
Ao olhar para as datas-marco e o que em cada ano da Vida da AMA aconteceu, o fluxo 
subtil que espiritualmente a conduz, descobrimos e confirma-se o que estudámos e 
aprendemos da Biografia Humana… 

 

… As organizações, como as pessoas, têm uma vida própria, regida por 
leis que sustentam e apoiam o seu evoluir durante as suas vidas na Terra… 
Estas leis cósmicas (universais para toda a humanidade) dão substrato, 
coerência, vitalidade e capacidades de desenvolvimento a cada um de nós 
e nossas famílias hereditárias, às famílias do coração (amigos e àqueles 
que vamos encontrando por vezes de modo tão subtil e com quem 
trocamos vidas e projectos), a cada grupo social, a cada organização de 
acordo com as suas metas e propósitos, os contextos em que nascem e 
vivem, as pessoas que lhes dão existência (e têm, cada uma, a sua 
Biografia). As crises que sempre acontecem são momentos de mudança, 
oportunidades de crescimento e, no sofrimento que comportam, são 
fermento de Alegria e Liberdade.  
A Biografia Humana desenvolve-se em fases de 7 anos (para a 
generalidade dos seres; importam as qualidades de cada fase que pode ter 
um tempo a mais, ou a menos), os septénios, com qualidades, 
características, oportunidades, desafios e crises específicas.(1) 
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1º SEPTÉNIO (2001-2007): Definição e 
reestruturação do “corpo físico” – 
base corporal da nossa saúde. A 
criança é um ser sensitivo, aberto ao 
mundo através das janelas que são 
os seus sentidos. O Mundo é bom: “a 
alma da criança busca a bondade”. 
Os Pais são modelos – “fazer como 
eles”(2) 
 
 
Como foi com a AMA? Vamos ver a sua gestação, o seu nascimento e 
paternidade, contexto, formação dos órgãos físicos e como se 
desenvolveu. Assim: 
 
Nascimento: 15 de Novembro de 2001 (após uma gestação de escrita 
entre 2000 e 2001) – Publicação em Diário da República dos estatutos 
da Associação (vamos constatar a importância do mês de Novembro no 
seu percurso). 
 
Contexto Social e Paternidade: Os “pais” da AMA são membros da 
Sociedade Antroposófica em Portugal, embora a Associação seja um 
organismo autónomo da Sociedade. Nasce de um impulso pela 
liberdade de escolha na Saúde - medicina antroposófica e respectivos 
cuidados terapêuticos e medicamentos - a que todos os utentes têm 
direito. A AMA segue o movimento a Eliant(3) que, na Europa, cresce no 
âmbito da Antroposofia e luta por esta Liberdade junto da CEE. 
 
Definição e reestruturação do “corpo físico”: construção do 
esqueleto (Estatutos) e dos órgãos básicos de funcionamento da 
ASSOCIAÇÃO (Corpos Sociais: Assembleia Geral, Conselho Fiscal e 
Direcção). 
 
Estes primeiros anos são de uma criação lenta das estruturas. O seu EU 
Espiritual “trabalha” na consolidação da lei básica que nos vai reger e 
dos seus corpos diretivos, na inspiração e esforços de relacionamento 
com o Parlamento Português no sentido do reconhecimento e liberdade 
de introdução em Portugal dos medicamentos antroposóficos… 
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A criança diz “EU” (à volta dos 3 anos): Entretanto na 2ª parte deste 
primeiro septénio (2004~2006) começam a chegar à AMA diferentes 
terapeutas portugueses e de outros países. A criança diz “eu” 
estabelecendo a distância e limites entre a AMA “menina” e os “seus pais 
fundadores”; começa a formação duma Equipa Terapêutica (polo orgânico 
autónomo e independente da Associação).  
 
Quase no final do Septénio (2006), dá-se mais um passo que pré-
anuncia a sua autonomia como estrutura orgânica a necessitar de mais 
um impulso encarnatório para poder sair ao mundo: Registo nas 
Finanças para Abertura da Actividade como Associação sem fins 
lucrativos (Acta de 10 de Novembro de 2007 – de novo em Novembro...)(4)  
 
Que sombra, que luz destes primeiros anos? 
 
Um longo caminho de construção com a sua Sombra sobretudo relativa 
às dificuldades de reconhecimento dos governos de Portugal do direito à 
liberdade de escolha da Medicina e dos Medicamentos Antroposóficos (o 
INFARMED dificulta a inscrição em Portugal destes medicamentos, devido 
ao preço incomportável que exige), omissões e silêncios que por vezes 
desalentam... 
 
A Luz que sempre a acompanhou e, a partir deste impulso interno, leva à 
criação do Corpo Orgânico que vai permitir entrar no… 

 

…2º SEPTÉNIO (+/- 2007~2013): 
TROCA, RITMO e EQUILÍBRIO - 
Estruturação do corpo vital - a fase 
mais saudável da vida (…) “O mundo 
é belo, senti-lo com toda a força do 
coração” ~ a criança busca o 
maravilhoso. Sai para a Escola e quer 
“Ser como o adulto” (pais e 
professores) que venera e admira (a 
autoridade amada)(5). Alicerces para a criação do Corpo Astral, base 
do amadurecimento psicológico (tarefa do 3º Septénio). 
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Troca, ritmo e equilíbrio - A consolidação do Corpo Orgânico (Equipa 
Terapêutica), polo ligado mas autónomo da AMA, vai permitir a sua “saída 
ao mundo” e criar um espaço alargado onde, partindo da vivência do 
“mundo ter sido bom” (a necessidade básica do 1º septénio) possa vir 
também a “ser  belo”, com o reconhecimento duma Autoridade Amada que 
dê segurança e novo impulso para continuar a avançar…   
 
Neste contexto inicia-se a publicação do Boletim da AMA: para que a 
Troca se consubstancie; o Lúcia Lima sai ao Ritmo das 4 estações do 
ano e é factor de Equilíbrio neste crescimento do Corpo Etérico da 
Associação (a AMA tem agora 68 sócios efectivos). Os Dias Abertos, que 
todos os anos a Equipa Terapêutica promove, são outro factor de equilíbrio 
e também de reconhecimento de uma Autoridade Amada: sócios e outros 
amigos passam o dia “experimentando, recebendo, vivenciando-fazendo” 
com as diferentes terapias que se oferecem. Refeição, música, alegria que 
fazem pulsar este Corpo Etérico(6) da Associação já com os seus polos 
autónomos onde se aprende e se ensina. 
 
O Boletim Lúcia Lima ~ o rio que se alarga pelos riachos de que se 
compõe a AMA -  a sua meta é permear de “Luz e Calor” a acção da AMA 
(fundamentos do desenvolvimento da Vida)(7). Percorre e consubstancia, 
em 14 números, o que se viveu nos 2 septénios do crescimento da AMA. 
Consolida, através da palavra escrita, os andaimes necessários ao 3º 
Septénio que no futuro vai viver: a criação do Corpo Astral, base de toda a 
vida da Alma - o relacionamento consigo mesmo e com o mundo, depois 
de atingida a maturidade física- biológica.  
 
Cada Boletim está estruturado de acordo com os 3 níveis anímicos: pensar 
~ sentir ~ vontade, apresentando: a nível do pensar, um tema da 
Antroposofia; a nível do sentir, cada uma das terapias ligadas à medicina 
antroposófica; a nível da vontade (querer/agir), as actividades 
desenvolvidas; reforçando o seu tecido social, as notícias de projectos 
ligados à Antroposofia. A “beleza do Mundo” vem-nos tanto pela planta que 
é desvelada em cada número e reflecte a substância etérica curativa do 
tema tratado, como também na secção artística, sempre constante desde o 
primeiro boletim. 

Assim, os números que reflectem e condensam o 1º septénio (nºs 1 a 7)  
tratam dos temas relativos à constituição do Organismo Humano, a 
apresentação de cada uma das terapias que está mais intrinsecamente  
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ligada a cada tema (por exemplo: a Imagem Tripartida do Homem, a 
Massagem Pressel que reconstrói em cada pessoa esta Imagem e a 
planta curativa que é a Calêndula, especialmente indicada para os 
primeiros anos da criança). O número 7 termina este período com o tema 
“os 12 sentidos” (essenciais para o desenvolvimento de cada ser), órgãos 
de percepção que permitem a leitura de nós mesmos e do mundo que nos 
rodeia. Sem eles seríamos “cegos” e definharíamos… 
 
Houve ainda os Encontros de Verão momentos de expansão partilhados 
na Natureza, em que se reforçam os laços entre os membros deste 
Organismo Humano que a AMA é. 
 
2º Septénio da Lúcia Lima (nºs 8 a 14)(8) – o Corpo Etérico em 
desenvolvimento,  “os pés na Terra e a cabeça no Cosmos” (R. Steiner). 
As temáticas aprofundam-se, ligadas ao desenvolvimento do Organismo e 
sua autonomia: a Organização do EU / Andar, Falar, Pensar / o Brincar, 
bem como informação sobre instrumentos curativos: banhos essenciais, 
medicamentos antroposóficos e o ABC da Homeopatia. Dá notícias 
também de inúmeras formações e oficinas abertas ao público, em 
Euritmia, Massagem Pressel, Ateliers de Arte-Terapia, Quirofonética, 
Trabalho Biográfico ~ a “criança já vai à escola”. Algumas colaborações 
são já de  pessoas exteriores à Equipa Terapêutica evidenciando assim 
esta abertura ao mundo mais vasto.  Culmina este Septénio com a 
Formação em Portugal da Escola de Quirofonética reconhecida pela 
Universidade de Ciência Espiritual – o Goetheano, sediada em Dornach 
(Suíça). O número 14 inaugura o boletim infantil o Lucinha-Lima, dedicado 
aos mais pequeninos (evidenciando a necessidade do “brincar”)… 
 
Foi realmente o septénio “mais saudável” da AMA e do Lúcia Lima… e no 
despontar do 3º Septénio, uma época de Questionamento, surge uma 
profunda crise de crescimento, que já fazia sentir a sua sombra no final 
de 2011. Depois de tanta luz, alegria, aprendizagem, foi necessário parar 
para pensar e reflectir o caminho que cada membro nuclear da AMA e da 
Equipa Terapêutica queriam para si e para o conjunto… 

As biografias da AMA e Lúcia Lima sâo escritas em Novembro época de 
interiorização. É necessário que o que é velho e tóxico morra, em cada um 
de nós e nos organismos de que fazemos parte, para que algo renasça. A 
AMA tem novos Corpos Sociais, a Equipa Terapêutica reconstrói-se e 
renova-se, mantendo-se como o polo autónomo da Associação, no âmbito 
da Medicina Antroposófica e suas Terapias. 



8 

 

No 3º Septénio em que estamos a 
entrar, os pais e professores são 
sobretudo amigos ~ na adolescência, até 
se atingir a maioridade, a autoridade é  a 
alma do grupo. A AMA quer regionalizar-
se, novos polos temáticos vão trabalhar 
em autonomia…É aqui que estamos. 
 
 
 
E como nos ensina Goethe, num dos seus contos: “Um sozinho não  
faz, mas sim o que  se une a muitos, na hora certa." 
 
É agora a “hora certa”, continua a Ser, e não nos podemos deixar 
adormecer, todos nós que somos sócios, que somos a AMA. 
 
Para mais informação aconselhamos uma visita aos seguintes sites: 
 www.a-ama.com.pt 
 www.casasantaisabel.org 
 www.eliant.eu/allianz 
 

A AMA ama-vos 
vica miranda da silva 

 

(1) V. Lúcia Lima, nº 6, abril 2009 
(2) In Resumo do 1º Septénio da Biografia Humana (Cursos de Iniciação ao Trabalho 
 Biográfico) 
(3) Eliant, de filiação Antroposófica, nasce para que iniciativas “vistas com 
 menoridade no concerto das nações, sejam admitidas soluções 
 alternativas específicas e novos conceitos de vida”(Drª Michaela Gloeckler) e 
 fundamenta-se no 11º Tratado da EU relativo à democracia participativa. Tem 
 actualmente o apoio de 1 milhão de cidadãos 
(4) As Actas das Assembleias Gerais e da Direcção manifestam este novo impulso de 
 crescimento/dinamização da actividade da AMA com consequente envolvimento 
 dos 68 sócios efectivos e de angariação de novos. 
(5) In Resumo do 2º Septénio da Biografia Humana (Cursos de Iniciação ao Trabalho 
 Biográfico) 
(6) V. Lúcia Lima nº5, Dezembro de 2008 
(7) V. Lúcia Lima nº 1, Dezembro 2007 
(8) V. lúcias Lima nºs 8 a 14: Setembro de 2009 a Dezembro de 2011  
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O TRABALHO BIOGRÁFICO A 

NÍVEL INDIVIDUAL 
 

 
O trabalho biográfico é um trabalho pessoal de descoberta e entendimento das 
diferentes fases da própria biografia que permite compreender e transformar 
em aceitação e alegria o percurso da vida de cada um. Neste processo 
libertador somos acompanhados, serena e amorosamente por um biógrafo. 
 
O pensar, o sentir e o querer são três faculdades da Alma. Como é que o 
trabalho biográfico trabalhou em ti estas faculdades? 
 
          Comecei por estruturar no pensar a minha biografia. Consegui passar 
para o papel a estrutura da minha vida e os acontecimentos mais marcantes 
que foram surgindo e me foram transportando para outros de que eu não tinha 
consciência e isso foi uma descoberta. 
 Isto transportou-me para um pensamento mais abrangente que me 
permitiu olhar  para mim própria como se de uma espectadora se tratasse. E 
ao conseguir fazer esse primeiro passo consegui  ter algum distanciamento 
daquilo que estava a ver. Este distanciamento permitiu-me olhar e ver de uma 
forma menos emocional a minha vida. Consegui olhar para a minha vida como 
se de um edifício se tratasse. Percebi como estavam os pilares, as 
infraestruturas, as portas, as janelas, que tipo de edifício era , se era forte, se 
era fraco, se era pequeno se era grande, se tinha muitas portas e muitas 
janelas. Mesmo uma coisa muito física e muito mental. É aqui que eu acho 
que está a grande importância do trabalho biográfico, conseguir olhar para ti 
própria de fora, ver-te como algo fora de ti, analisar-te sem grande emoção e 
depois a seguir mergulhar. 
  Este mergulho em ti própria é o sentir e quando mergulhas dói, porque 
vais aos momentos, revive-los e quando estás no sentir já não tens o 
distanciamento que o primeiro passo te dá, já estás em ti própria. És 
transportada através da primeira fase para dentro de ti e és obrigada a olhar-te 
de frente, és obrigada a olhar todas aquelas emoções reprimidas, todos os 
fantasmas que criaste, todas as estratégias que criaste para não ver. Tudo isto 
começa a aflorar de uma forma lenta porque se assim não fosse também não 
se aguentava. O lixo emocional que estava lá dentro, aquele lixo que varremos 
para baixo do tapete porque dói de mais para estar à vista, é como se 
fossêmos lá buscá-lo todo. 
Agora, que já conhecemos o edifício, sabemos onde podemos arrumar, como 
podemos distribuir as coisas pelos pisos porque já tivemos essa visão de fora. 
Portanto, já é possível tirar o lixo com a consciência de que esse processo é 
doloroso mas dói uma vez, porque depois, de cada vez que se volta a olhar 
para aquela emoção, dói cada vez menos.  
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Depois, chega a um ponto em que há uma aceitação daquela emoção e aí já não 
dói, é apenas um facto e já não há  aquela dor associada, forte que nos puxa 
para baixo.  
  Através do conforto que nos dá a fase inicial, nesta segunda fase, 
sabemos onde arrumar exactamente as coisas e temos a certeza de que nada 
vai ficar por ali. Quando voltas a arrumar fica bonito e harmonioso e quando 
entras lá, não compraste nada de novo, tudo o que lá está é o que estava antes 
mas olhas para ali e gostas porque foi arrumado.  
 A fase do sentir é a parte do grande trabalho de fundo que consiste em ir 
buscar as emoções, olhar para elas, constatar que dói, que é uma memória, que 
não é real. Vou olhar para isto de frente, vou tentar entender porque senti o que 
senti, vou tentar perdoar-me, vou tentar transmutar aquela emoção e perceber 
que tudo aquilo tinha de acontecer e que só sou o que sou agora porque passei 
por aquilo antes.  
 É exactamente este pensamento que nos permite passo a passo, dia a dia, 
minuto a minuto fazer esse processo. Respeitar o que está lá atrás, aceitar, 
perdoar e acima de tudo perdoar a nós próprios por não termos sido capazes de 
fazer da forma que hoje teríamos feito. Lá atrás não sabíamos o que sabemos 
hoje, portanto nunca poderíamos ter feito como faríamos hoje, isso não faria 
sentido nenhum. A alma vem aqui experienciar, aprender e só se aprende assim, 
errando, caminhando, indo fazendo melhor.  
 Esta fase do sentir é para mim, sem dúvida, a mais dolorosa. Aqui é 
preciso ter muito cuidado com as auto-sabotagens porque quando se começa a 
tirar o lixo debaixo do tapete há muito a sensação de que é lixo a mais. Eu não 
quero tirar isto tudo, depois o que lhe faço? Eu ando a limpar a sala e se deixar lá 
mais umas coisitas escondidas depois logo se vê! Acho que aqui o nosso 
inconsciente tem um papel muito forte e quando não estamos no verdadeiro 
querer, é muito fácil que isto aconteça, que se escondam coisas, coisas das 
quais nós próprias durante o processo não temos consciência que existem. Mas 
quando se quer realmente arrumar a casa acaba por se ir buscar. É a tal 
sensação: eu arrumei 80% da sala, está tão bonita, sei que está ali uma porcaria, 
um pó debaixo daquele tapete, vejo o enorme trabalho que já fiz e vou deixar 
aquele resto? Não, não vou! É preciso ter aquela força de vontade para lá ir 
buscar o resto! 
 Este processo, juntamente com o seguinte, dura a vida toda. Não há um 
momento, não há um ciclo que se feche, não há um dia em que eu diga que está 
tudo muito arrumadinho porque a cada dia que passa nós vamos arranjando 
mais lixo. 
Fica é tudo mais fácil com a biografia que nos dá ferramentas, nos ensina a 
descobrir mais rapidamente os lixos e nos ajuda a perceber que temos de ter 
muita atenção aos cantinhos e aos fundos das gavetas porque é aí que nós 
escondemos aquilo que não queremos que seja encontrado. Se tivermos em 
casa alguma coisa que não queremos que ninguém encontre, onde é que vamos 
esconder? No cantinho mais recôndito e acho que é isso que nós fazemos 
connosco e portanto é preciso muita, muita vontade e perceber que dói, mas 
também dói quando se está inconsciente.  



11 

 

A grande diferença, é que, quando estás inconsciente dói para sempre! 
Quando estás a tomar consciência dói no momento da descoberta mas 
depois já não dói a seguir. A dor vai diminuindo, diminuindo. Podemos não 
ter a casa mais bonita, ampla e maior do mundo mas isso não interessa 
absolutamente nada! Interessa é que a nossa casa esteja de acordo com 
aquilo que nós somos. Ao longo da vida vamos transformando a nossa casa, 
tornando-a cada vez mais 
semelhante à nossa essência. 
A nossa casa somos nós e 
temos de estar bem ali. A fase 
do sentir e a do querer, vão 
andar de mãos dadas para o 
resto da vida: só podes querer, 
e portanto agir, depois de 
sentir, antes disso não é 
possível. Alías, podes agir, mas 
não são acções que levem a 
lado nenhum, são sem 
propósito, sem objectivo, sem 
consciência, inconsequentes. 
 
 
O Trabalho biográfico deu mais sentido à tua vida? 
 
Deu! Eu fiz outras terapias mas o que é facto é que para mim a biografia 
funcionou como o meu arquivador de serviço. Há alguém que me ajuda a 
organizar. É como se fosse um software que eu adquiri e trabalha todas as 
minhas emoções e todos os sentimentos que identifiquei, pega em tudo isso 
e arruma nas gavetas certas. Depois, é muito mais simples saber onde é a 
gaveta onde posso ir para tentar resolver esse sentimento porque a biografia 
já fez esse trabalho. Eu chamo-lhe um software que nos acompanha, que fica 
dentro de nós e que nos ajuda a fazer isso mesmo. Cabe-nos a nós 
identificar, sentir. Aqui, mais do que pensar, é importante sentir o que nos 
está a querer dizer o que nos acontece. Quem teve a benção de poder 
conhecer a biografia instala em si este software para sempre. Quando temos 
muito sentimento a fervilhar pomos este software a trabalhar e conseguimos 
organizar e arquivar tudo nos lugares certos. É claro que isto não é um 
arquivo morto, é um arquivo vivo e bem vivo e diário, onde muitas vezes vais 
ter que voltar para te lembrares do que aconteceu, para que aconteceu, 
como conseguiste perceber a mensagem. São quase cábulas que te ajudam 
a encarar outro tipo de sentimentos novos que vão surgindo.  
Tens uma Bíblia com muitos dos sentimentos que tiveste na tua vida e que te 
podem ajudar a identificar outros sentimentos que vão aparecendo.  
Como se costuma dizer, isto é uma passagem e enquanto estivermos aqui 
vamos estar a aprender, sempre até ao último suspiro e portanto este 
software vai ser preciso até ao último suspiro, se calhar até vai ser preciso 
depois. 
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Para que se consiga viver o melhor possível com todos esses sentimentos 
que afloram dia a dia, nos causam dúvidas e dor, nos constrangem, nos 
fazem sentir perdidos, é muito bom ter uma ferramenta que podemos agarrar 
e nos pode ajudar a decifrar porque muito do que nos acontece, senão tudo, 
acontece-nos em forma de código. As mensagens vêm sempre através de 
símbolos e isso dificulta a nossa vida! Não entendemos, baralhamo-nos, 
pomo-nos em causa, não nos validamos. Muitas  vezes não acreditamos na 
nossa intuição e depois a sociedade também não ajuda muito, os tempos que 
vivemos são muito conturbados e tudo isso complica.  
 Portanto, ter esta ferramenta é muito bom para poder, antes de tudo, 
vermo-nos a nós próprios de fora com o máximo distanciamento possível e 
perceber como é que estamos, como somos, o que é que está desarrumado, 
que zona precisa de ser arrumada, a nossa postura. 
 Depois, entrar na fase do sentir, gerir esses sentimentos da melhor 
forma, encará-los sabendo que é essa 
dor que nos vai curar. Outros virão que 
vão doer, a vida é isso mesmo, um 
desafio permanente, mas nunca volta 
a doer com tanta intensidade. Há uma 
fase em que é mesmo só o sentir, é a 
fase do trabalho de levantar os 
tapetes, depois entra o querer, o agir. 
Mas o agir não pode estar sozinho, 
tem que seguir sempre de mãos dadas 
com o sentir.  
 
 
Achas que o trabalho biográfico te ajudou a encarar melhor o mundo? 
 
Muito, muito melhor, porque se caminharmos numa cidade conhecida nunca 
nos sentimos perdidos. Podemos estar numa rua que não conhecemos, não 
ter a noção se estamos a norte ou a sul, mas estamos num local que 
conhecemos, que já vimos. Se eu me perder em Lisboa, o que já aconteceu 
muitas vezes, não entro em pânico porque sei que estou na minha cidade. 
Não conheço todos os cantos, tenho muito para conhecer, mas conheço o 
mais importante, as vias principais.  
 Passando isto para a biografia é o mesmo. Quando começo a 
conhecer as minhas vias principais, mesmo que me perca não entro em 
pânico porque existem sempre locais de referência para onde eu posso voltar 
e, a partir daí, perceber como faço um novo caminho.  
 Ao passo que, se me perder numa cidade onde nunca estive entro em 
dificuldades porque nunca a vi! Nunca vi uma via principal, não sei se a 
cidade é grande, se é pequena, que zonas tem, se há zonas perigosas, quais 
são as zonas residenciais e de escritórios. Não tenho a menor noção da 
cidade e quando me perco tenho medo. Quando me perco na minha cidade 
não tenho medo.  
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Por analogia, quando eu faço o trabalho biográfico também me perco em mim 
muitas vezes, mas sem medo porque sei por onde tenho que ir para chegar a 
uma referência e perder o medo. Este caminho eu conheço, agora vamos 
fazer um novo. Com risco de me perder? É evidente que sim. Posso ir dar a 
um beco, até assustador, mas eu sei que não é longe da minha referência 
porque já conheço muito da minha cidade, ou seja, eu já conheço  muito de 
mim própria.  
 Quanto mais me conheço de mim própria, e isso é a biografia que me 
dá, mais confiança sinto em mim, mais conheço o que é verdade em mim, a 
minha essência. Se conhecer a minha essência nunca vou estar perdida, 
embora às vezes possa ir por caminhos menos bons, mais escuros, mais 
labirínticos.  
 Depois da biografia acredito que eu sou amor. Não vibro 100% em 
amor porque se vibrasse não estava aqui mas reconheço que a minha 
essência é amor. Está tudo certo, não há que ter medo. A única coisa real é o 
amor e esta essência dá-me confiança porque sei que qualquer que seja o 
caminho tenho sempre pelo menos uma hipótese que é ir dar ao mesmo sítio, 
ir dar à minha essência. 
 
Em que medida o trabalho biográfico te pode ajudar a olhar para a 
morte? 
 
           O  trabalho biográfico  faz-nos olhar muito para a vida mas, quando se 
consegue olhar verdadeiramente para a vida, consegue-se olhar 
verdadeiramente para a morte. Quando digo verdadeiramente, é sem o terror 
da morte. Eu sempre acreditei que havia alguma coisa para além da morte. 
Contudo, achava que a morte era o final de um ciclo e neste momento não. 
 Hoje, acredito que a morte é uma passagem para outra dimensão, não 
há um fim, um corte radical. É um fim e um corte mas, depois há uma 
continuação numa outra dimensão, com um outro propósito. Acredito que nos 
esqueçamos noutra dimensão do que foi o nosso propósito aqui mas a nossa 
alma vai reconhecer esse propósito e vai juntar todas as vidas.  
 Com o trabalho biográfico vamos mais leves porque vamos tomar 
consciência de que tivemos um trabalho importante aqui e cada um vem 
experienciar o que tem que experienciar. O trabalho biográfico permite-nos 
embarcar com menos bagagem negativa.  
 Acho importante levar bastante bagagem, mas esta é uma bagagem 
de sabedoria divina, de muitas coisas que aprendemos nesta e noutras vidas 
e que nós, enquanto alma, conseguimos transportar ao longo da eternidade. 
Se me falares em mochila de peso às costas é negativo e acredito que 
quanto mais trabalharmos na nossa biografia menor é a mochila. O ideal é 
não levar mochila mas sim uma bolsinha de cintura com tudo. Se falarmos de 
bagagem de experiência, levamos connosco uma mochila enorme mas que é 
leve, não pesa e não se vê, mas que nos torna grandes.  



14 

 

 Acima de tudo acredito que, quando morrermos, ou melhor, quando 
partirmos para outra viagem, quanto mais nós trabalharmos aqui maiores 
vamos chegar lá e quando digo maiores não é em tamanho, mas em luz 
interior. Esta mochila de luz que consegues levar contigo porque te 
trabalhaste, porque quiseste conhecer-te, porque fizeste esse caminho é sem 
dúvida muito grande e, neste caminho, a biografia é sem dúvida um farol que 
nos guia, 
 Não posso terminar sem dizer que tenho um desejo enorme de que 
mais pessoas conheçam este trabalho e que, naquilo que depender de mim, 
vou gritar aos sete ventos e tentar (sempre respeitando o espaço sagrado do 
outro e o seu livre arbítreo) encaminhar muita gente para este trabalho. 
Sempre que o conseguir, vai ser para mim mais um ponto de luz na minha 
mochila. 
 
Nota: Desenhos do 1º septénio realizados em 05.07.2013 e 27.11.2013 
 

Testemunho de Helena Cristina de Matos Pires, 45 anos, 
funcionária de multinacional do ramo automóvel, sobre o 
seu trabalho biográfico, por Rosa Halpern. 
 
 

 
 
 

Há um tempo 
 
 

Há um tempo 
em que preciso abandonar as roupas usadas 
que já têm a forma do nosso corpo 
e esquecer os nossos caminhos 
que nos levam sempre aos mesmos lugares. 
 
É o tempo da travessia 
e se não ousamos fazê-la, 
teremos  ficado para sempre, 
à margem de nós mesmos 
 
(Fernando Pessoa) 
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FORMAÇÕES EM TRABALHO  

BIOGRÁFICO  

 
Ana Gomes de Almeida, enfermeira reformada, de 66 anos, fez um curso de 
iniciação ao trabalho biográfico há 3 anos. Ficou tão interessada que logo 
que abriu um curso de formação em trabalho biográfico de orientação 
antroposófica se inscreveu. Vamos ver o que diz. 
 
Ana, aqui há cerca de 3 anos fizeste um Curso de Iniciação ao Trabalho 
Biográfico na AMA. Gostava de saber qual foi o impulso que te levou a 
fazer o curso? 
 

Há muito tempo que eu andava à espera disto. Tudo quanto seja 
biografia e histórias das pessoas sempre me interessaram muito e 
trabalho com pessoas desde há anos em aconselhamento. Depois 
comecei a estar em contacto com a antroposofia através de um amiga 
minha que tinha feito há uns anos atrás um curso de biografia com 
Blanca Muniain, ela falava-me muito do curso e de como este era 
fascinante. Fiquei muito interessada. Na altura deu-me a ler o livro de 
Bernard Lievegoed “Desvendando o crescimento” que despoletou o 
meu interesse. Creio que ficou dentro de mim a germinar. Quando um 
dia vi anunciado esse vosso curso de iniciação achei que era mesmo 
o que queria para satisfazer a minha curiosidade e interesse e as 
datas coincidiam com as minhas disponibilidades. Gostei imenso do 
curso.  
 
Em que fase da vida te encontravas nessa altura? 

 
Foi em 2011, tinha 64 anos. Já me tinha reformado e estava a fazer 
aquilo que queria fazer na vida. Era uma altura da minha vida muito 
realizada.  
 
Qual foi a descoberta mais importante que fizeste nessa altura? 

Eu já tinha feito um trabalho sobre a minha vida. A grande descoberta 
foi a forma de a ver e analisar em septénios e a interpretação de cada 
um, o que se conseguia. E perceber o que me tinha acontecido ao 
longo dos vários anos o que me deu uma visão diferente das várias 
fases da vida.  
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Relativamente às tuas expectativas em que medida foram satisfeitas? 
 

Completamente satisfeitas. Gostei imenso do curso, das formadoras, 
da forma como estava organizado e da introdução a coisas que nunca 
tinha ouvido falar, como a análise fenomenológica. Gostei de fazer os 
desenhos de cada septénio, foi toda uma introdução a uma série de 
coisas muito, muito giras. Mas soube-me a pouco. 
 

O que te ficou desse curso? 
 

Ficou-me uma vontade imensa de fazer o curso de 3 anos quando 
tivesse oportunidade que foi o que aconteceu. Estou a frequentar o 
curso no Porto. 
 

Segundo Michaela Gloeckler há duas vertentes no trabalho biográfico: a 
formação individual e a social. Destas duas qual a que te interessa 
mais? 
 

O que me interessa efetivamente é o trabalho terapêutico. Acima de 
tudo é poder aplicar isto no meu trabalho. 
 

Queres falar-me também um pouco do teu trabalho ligado à biografia? 
 
Tenho uma formação de aconselhamento em adição, essencialmente 
é ajudar pessoas a lidar com percursos em adição a substancias 
várias, álcool, drogas, relações, comida, enfim, tudo quanto seja 
adição. Isso foi a formação que fiz fora de Portugal e nessa formação 
uma das coisas que se trabalha é a história da pessoa. Mas aqui, a 
biografia aplica-se de uma forma muito boa. Aliás já comecei a aplicar 
um pouco na terapia que faço algumas das coisas que aprendi no 
curso que estou a frequentar. A biografia dá uma noção muito 
terapêutica de aceitação da própria história de vida. É uma enorme 
ferramenta sem dúvida. 

Quais são os teus objetivos? 
 

Bem não quero ser biógrafa por ser biógrafa embora não exclua essa 
possibilidade. Para já é aplicar a biografia no trabalho que faço e que 
é extremamente útil. É um suporte maravilhoso. 

O que te entusiasmou mais neste curso? 
 

Tudo. Gosto de tudo. Acho que a Marié uma ótima formadora. Tenho  
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gostado muito da forma como o curso está organizado. Mas são tudo 
coisas mais ou menos novas e eu tenho uma curiosidade imensa por 
aprender. Tudo para mim é um fascínio. É muito engraçado porque 
neste momento tenho na minha família pessoas em vários septénios: 
o meu filho tem 42 anos, a minha nora tem trinta e tais, depois os dois 
netos, um que tem 6 anos, portanto está no primeiro septénio, o outro 
que tem 12 anos, está no segundo septénio. Ir vendo o 
desenvolvimento das pessoas e ir aprendendo formas diferentes de 
lidar especialmente com os dois miúdos. Gosto de tudo, desde os 
contos de fadas até à recolha de dados biográficos. Não sou esquisita. 
 

Destes cursos que tiraste, tanto o de iniciação como o de formação em 
trabalho biográfico que estás a terminar, o que dirias às pessoas sobre 
eles? 
 

Diria que a biografia é uma coisa que qualquer pessoa poderá ter 
interesse em conhecer porque é a história da nossa vida. Penso que 
perceber a história da nossa vida e aceitá-la com tudo o que 
aconteceu é o primeiro passo para ser feliz no tempo presente e 
construir o futuro, e a biografia ajuda neste processo.A pessoa não 
precisa estar doente para fazer biografia. Eu acho que muda a vida 
por completo. Veio-me dar uma forma um pouco diferente de perceber 
algumas  coisas na sua continuidade. A questão dos septénios e das 
várias características de cada um é a novidade. A biografia é um 
ótimo instrumento de trabalho para além de estar inserida nas várias 
atividades de Rudolf Steiner que são fascinantes. Portanto 
aconselharia a pessoa a começar por ir a um curso de iniciação como 
eu fui. E ir de mente aberta, com curiosidade, sem preconceitos, sem 
querer comparar. Acho que o grande problema das pessoas muitas 
vezes é querer comparar o que estão a aprender com coisas que já 
sabem. A maior parte das coisas são novas, têm o seu canto próprio. 

Foi uma experiência a boa para ti? 
 

Ótima, sem dúvida. 
 

Entrevista recolhida por M.José Diniz 
 
COMO TIRAR ESTES CURSOS? 
A AMA organiza regularmente cursos de Iniciação ao Trabalho Biográfico e, sempre 
que possível cursos de longa duração de Formação em Trabalho Biográfico. 
Neste momento está previsto um curso de iniciação para Fevereiro. Estão já abertas 
inscrições. Contactar Mizé Diniz – 960216707 
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Lisa, a Que Contempla Estrelas 
 
Muito depois que a noite desce 
e que a casa adormece 
e meu trabalho é terminado, 
olho o céu estrelado. 
 
Olho as estrelas espargidas 
como ovelhas no prado, 
ou como pérolas seguidas 
num cordão delicado. 
 
Cintilam todas na amplidão, 
fulgurantes e belas. 
Jamais me basta ao coração 
contemplá-las e vê-las.  
 
Ouço em meu peito ele a dizer 
sob o céu estrelado: 
"Há algo bem mais elevado 
que a dor e o prazer." 
 
Eis o que busco sem cessar 
do fundo de minha alma, 
quando me deito a descansar 
em meio à noite calma. 
 
      Mathias Claudius 

Lúci(nh)a-Lima 
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Vou contar-te agora, um segredo! 

Queres ouvir? 

É sobre o nosso querido pinheiro. Sabes  porque é que ele está 
sempre verdinho? 

Então fica a saber e depois conta a toda a gente, combinado?  

 
 
 
O Pinheiro 
 
Durante uma terrível tempestade, ia  
o Salvador a passar numa densa 
floresta e procurou abrigar-se da 
chuva debaixo das árvores. Muitas 
delas, porém, curvaram-se ou 
agitaram os seus ramos de tal modo 
que os pingos da chuva caíram sobre 
o Senhor e o deixaram todo 
encharcado. Somente o pinheiro é 
que estendeu os braços num gesto 
protector e amoroso e o Salvador 
ficou em segurança debaixo dos  
seus galhos. Ao deixar este refúgio, 
Ele agradeceu ao pinheiro e 
concedeu-lhe a graça de permanecer sempre verde, tanto no 
verão como no inverno, até mesmo nas terras onde o frio e a 
neve despem as folhas de todas as outras árvores. 
 

Oskar Dahnhardt 

Lúci(nh)a-Lima 
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A Biblioteca da AMA já está em funcionamento: utilizem-na! 
Esperamos mais doações de livros! 
 
Estão em preparação para 2014, novos Cursos de Iniciação ao Trabalho Biográfico 
 
O 2º Curso de Quirofonética terminará em Junho de 2014 
 
O Curso de Massagem Pressel vai terminar no 1º semestre de 2014 
 
O Ephesus Therapeutikum continua a trabalhar no Projecto de uma Medicina mais 
Social 
 
Realizou-se na passada 4ª feira, dia 11, no Teatro do Bairro (ao Calharis)  a 
apresentação da novíssima Associação CELTUS - Sustentabilidade e fraternidade nas 
relações económicas que, entre outras iniciativas, se propõe empreender a criação de 
um banco social em Portugal, apoiar as necessidades de resgate financeiro de famílias 
e pequenas empresas sobreindividadas. Para saber mais ir ao site www.celtus.pt  
 

Última hora: O Bazar de Natal da AMA foi magnifico. Perto de 80 participantes, 
grandes e pequenos, cantaram, aplaudiram com entusiasmo  a peça de teatro (e até 
pediram bis)!  Vivemos a Alegria do Natal num ambiente muito caloroso e as vendas 
em Benefício da Casa de Stª Isabel e de artesãos sócios da AMA foram muito 
significativas.Temos muita 
pena que muitos dos 
sócios não pudessem 
estar presentes. 
Contamos com todos no 
próximo ano e 
agradecemos a 
companhia de quantos 
estiveram connosco!  
A AMA ama-vos! 
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