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Editorial
Caros Leitores,
Para este número de Verão, com os frutos de algumas das iniciativas que
já começam a amadurecer, trazemos o calor do nosso desejo de
continuarmos a manter viva a Luz da nossa motivação.
É tempo de recolha, é tempo de partilha de resultados de novos impulsos,
partindo para o mundo com vontade de abarcar mais dos que possam
connosco transformá-lo. Num mundo em sobressalto, num tempo de
incertezas, precisamos de nos unir em torno da força inspiradora da
Palavra.
Dança da Paz
Germinam desejos da alma
Crescem ações do querer
Amadurecem frutos da vida
Eu sinto o meu destino
O meu destino me encontra.
Eu sinto a minha estrela
A minha estrela me encontra.
Eu sinto as minhas metas,
As minhas metas me encontram.
A minha alma e o mundo são somente um.
A vida fica mais clara ao meu redor,
A vida fica mais difícil para mim
A vida fica mais rica em mim.
Aspire a paz
Viva a paz
Ame a paz
Rudolf Steiner

Pel’ A DIRECÇÃO DA AMA
Cristina Coimbra
A Lúcia-Lima
Capa: Tea Tree (lat: Melaleuca alternifolia)
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Tea Tree

Melaleuca alternifolia

Há muito tempo que usamos o óleo essencial desta árvore no tratamento
de diversas patologias e nunca me havia deparado com a árvore em si,
nem mesmo tinha uma ideia de como seria.
Eis que ocasionalmente num passeio no Brasil fui agraciado com este
encontro.
Numa linda esplanada de um café no interior de São Paulo á beira do rio
Jaguari, numa tarde de primavera, despertou-me a atenção uma árvore
magnífica com um tronco retorcido e forte com cascas duras que se
quebravam no ar, uma forma imponente que se alçava ao céu numa
identidade forte e se pulverizava no ar com galhos finos e uma folhagem
agulhada e adornada ainda por flores brancas miúdas em pequenos
bouquets. Era nítida a força do sol contida nela a arrebentar-se no lenho
como um fogo contido à espera da grande explosão e transformada em
óleo essencial em suas minúsculas folhas, à espera do toque e da
maceração para a sua libertação.
Ao tocar estas folhas e cheirar o seu aroma constatei ser ela a Árvore do
Chá, embora fosse um género que não o Melaleuca, mas da mesma
família das Myrtaceas (assim como o Eucalipto).
A sua origem é da Austrália e
cresce acima de 3 metros. Os
seus efeitos terapêuticos já
conhecidos pelos indígenas
foram
constatados
e
colocados em prática pelo
químico Arthur Penfold e a sua
utilização foi tão importante
que os seus produtores foram
dispensados da 1ª guerra para
que toda a sua produção fosse
dirigida na terapêutica de
sanar feridas, infeções e
furúnculos.
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Tem propriedades antibacterianas (Acne, furúnculos, abcessos),
antifúngicas (pés de atleta), antivirais (gripes, verrugas e herpes),
expetorante (bronquite seca, tosse seca,) reconvalescente (massagens),
anticaspa e antipiolhos.
Conselhos de utilização do Tea tree oil:
Contra o pé de atleta: secar sempre muito bem as zonas interdigitais.
Depois aplique uma gota do Óleo puro sobre as zonas afetadas. Pode
também mergulhar os pés numa bacia com 5 gotas de Óleo de Alfazema
e 5 gotas deTea tree oil.
Anti-acne: Num frasco misture 10cl de óleo de avelã com 100 gotas de
Óleo Essencial de Melaleuca. Ao deitar massaje a cara com este óleo e,
caso seja necessário, o pescoço. Retire o excesso com papel absorvente.
Máscara purificante: para a pele oleosa ou acnosa, uma vez por semana,
faça uma máscara com 2 colheres de argila verde em pó, sumo de meio
limão e 2 ou 3 gotas de Óleo Essencial de Melaleuca e 1 gota de Óleo
Essencial de Limão. Misture bem e aplique em camada espessa sobre as
zonas mais afetadas. Deixe repousar sobre a pele durante 15 minutos e
enxague com água com limão.
Verrugas e herpes: Para evitar que o herpes rebente e sare mais
depressa, coloque 1 gota de Óleo Essencial de Árvore-do-chá e repita a
operação várias vezes ao longo do dia. Para verrugas coloque 1 ou 2
gotas de Óleo de Árvore-do-chá sobre a verruga e cubra com um penso.
Renove o penso todos os dias repetindo esta operação até ao total
desaparecimento.
No Inverno utilize-o num difusor no banho para reforçar as suas defesas e
purificar o sistema respiratório. Dilua 10 gotas de Óleo Essencial de
Árvore-do-chá, 8 gotas de Óleo Essencial de Eucalipto e 2 gotas de Óleo
Essencial de Tomilho, numa base para banho e deite a mistura sob a
água corrente da banheira inspirando profundamente, durante 15
minutos, os vapores que se libertam da água.
Em convalescença: Para retomar as força após uma doença infecciosa,
faça a si próprio uma massagem (em especial sobre o tórax e os ombros)
com uma mistura composta por 10cl de óleo vegetal, 50 gotas de Óleo
Essencial de Árvore-do-chá, 20 gotas de Óleo Essencial de Toranja e 30
gotas de Oleo Essencial de Gerânio.
Mauro Menuzzi
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AS 12 VIRTUDES
- Um novo desafio Como acontece muitas vezes com certos livros que nos vão guiar
em fases importantes da vida, este surgiu no momento próprio
como se algures me aguardasse. Por um conjunto de
circunstâncias a que chamamos (para simplificar) coincidências,
veio-me parar às mãos o nome deste autor, Robert Sardello. Fui
investigar a sua obra e descobri que era o fundador de uma Escola
de Psicologia Espiritual, ligada à Antroposofia, a funcionar
virtualmente em diversos lugares para além dos EUA e que tinha
publicado este livro sobre “O Poder da Alma - Como viver as 12
Virtudes”.
Este tema que eu já vira abordado no livro da Gudrun Burkhard
sobre “As Forças Zodiacais”, também me tinha interessado quando
participei no curso sobre “As 12 Forças Zodiacais” que decorreu no
âmbito da AMA. Decidi, então, encomendar o livro e logo que o
comecei a ler apercebi-me que tinha de ser feito algo mais, que eu
não podia ser a única pessoa a beneficiar daquele “encontro”!
Para alargar essa partilha iniciou-se um reduzido grupo de estudo
no Atelier de Arte Terapia com a Isabel Monteiro e aqui estou
também, propondo-me trazer para o público da “Lúcia Lima”, neste
e em outros próximos números, alguns dos apontamentos que vão
surgindo das leituras e reflexões sobre as 12 Virtudes, segundo
Robert Sardello.
Comecemos pois, pelo princípio.
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Uma visão diferente das (12) VIRTUDES
Como nos diz o autor:
“…Este livro não trata de como se pode ser uma pessoa virtuosa,
no sentido que se dá a esta palavra, referindo o ser-se devoto.
Aqui, trata-se de localizar a essência da nossa alma e daí nos levar
a um sentido interior de como a alma procede para trazer ao mundo
o bem. Hoje em dia, estamos acostumados a ouvir falar da alma
nos seus sofrimentos, na sua necessidade do belo, no seu amor
pela história, pelo mito, pela criatividade e, mais recentemente,
ouvimos falar na alma do mundo. A alma também quer agir. E,
quando mergulhamos profundamente na vida da alma, tornamo-nos
recetivos ao que nos chega, vindo dos mundos espirituais.
As virtudes são os reflexos na alma, da premência espiritual de pôr
a nossa vida em harmonia com os ritmos do cosmos. Virtude é o
fechar da fenda que separa o mundo terreno dos mundos
espirituais.
(…)Nos tempos que correm, o desenvolvimento espiritual, como é
vulgarmente entendido, frequentemente traduz-se em darmos
atenção aos chakras, fazer meditação de várias formas, procurar o
nosso eu superior, metermo-nos em trabalho xamânico, leitura de
aura, interpretação dos sonhos e um cem número de outras
práticas possíveis. No entanto, muito pouca atenção é dada ao
desenvolvimento moral interior, apesar do facto de que, em toda
e qualquer tradição espiritual, a maior prioridade é dada à
importância do carácter e muito pouca aos tipos de experiências
que hoje em dia se procuram em muitas das atuais práticas
espirituais.
(…)Esta precaução, no sentido da procura de experiências
espirituais, alerta para o facto do trabalho espiritual, como é
entendido há milhares de anos, nunca ser praticado apenas em
benefício pessoal mas, sempre, a bem do mundo todo. A virtude de
todas as virtudes é que, através delas, os nossos esforços
espirituais nos mantêm sempre em contacto com o mundo terreno
e com as necessidades da alma e do espírito dos outros.
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O contexto onde se pode trabalhar as qualidades de cada virtude é
o da nossa vida diária, das nossas ligações, desafios, dificuldades
e alegrias com os outros. Na nossa vida de todos os dias
encontramo-nos muitas vezes em situações que nos exigem algum
tipo de serviço aos outros. Essas exigências ocorrem na vida
familiar, no trabalho, em situações sociais. Normalmente, ao
respondermos a exigências explícitas ou implícitas, fazemos isso
por amor pela outra pessoa, por dever, por obrigação ou por medo.
Nenhuma dessas respostas em si mesma pode ser considerada
uma prática de alguma virtude. Essas situações, no entanto, podem
ser o lugar para o trabalho, o laboratório para a prática das virtudes.
(…)Quando falo em praticar as virtudes não me refiro a aprender
uma competência mas sim a reconhecer que temos de trabalhar o
acordar e o estar presentes em toda a nossa humanidade,
acordados para a nossa existência como seres de corpo, alma e
espírito. Ao que parece, o que nos é dado aqui na Terra, é apenas
o potencial de sermos humanos. Temos de trazer à realidade esse
potencial, pô-lo em prática(…)”
O autor trata as virtudes como sendo o trabalho de metamorfose da
consciência do ego. O processo de metamorfose não está em
oposição ao ego, mas constitui o modo através do qual a nossa
consciência ordinária consegue transcender-se. Nesse trabalho
reforçam-se as relações entre as pessoas, baseadas no respeito e
amor por si próprio e pelo outro. Trabalha-se o EU SOU, condição
de desenvolvimento da Alma da Consciência, desafio da nossa
época, presente e futuro.
Numa próxima vez virei partilhar um pouco mais do que R.Sardello
nos diz sobre cada uma das 12 Virtudes no que respeita à sua
correspondência com as energias do Zodíaco, às suas qualidades
e relações entre si.
Cristina Coimbra

THE POWER OF SOUL - Living the Twelve Virtues , Robert Sardello,
Goldenstone Press, Benson , North Carolina, 2012
i
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Luci(nh)a-Lima
Eu sou a Lucinha Lima do Verão!!!

Aqui, os meus amiguinhos vão encontrar: canções,
história, receitas, para serem feitas com o papá, com
a mamã, com os avós, tios, tias, manos ... espero
poder fazer parte das vossas férias, quero ir para
onde forem, boa???
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Luci(nh)a-Lima

Logo cedo, ao acordar, começo o dia a cantar !!!
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Luci(nh)a-Lima
A Papa Doce
Irmãos Grimm
Era uma vez uma menina bem comportada, mas muito pobre,
que vivia com a mãe. Chegaram a tal estado de pobreza que não
tinham mais nada para comer. Um dia a menina foi ao bosque e
encontrou lá uma velha que, sabendo da sua miséria, lhe deu uma
panela de presente. Vocês acham pouco?
Mas era só dizer: - Ferve, panelinha! - para que ela se pusesse
a cozinhar uma papa muito saborosa. E quando lhe dizíamos: - Para,
panelinha! - ela deixava de cozinhar.
A menina levou o presente à mãe e assim deixaram de passar
fome, pois tinham sempre papa doce à vontade.
Em certa ocasião em que a menina saiu, a mãe disse:
- Ferve panelinha!
E esta pôs-se a cozinhar e a mulher comeu até se fartar.
Depois quis que a panela parasse de cozinhar. Mas a pobre senhora
estava tão empanturrada de papa que não houve maneira de se
lembrar das palavras mágicas. De modo que a panela continuou a
cozinhar até que a papa chegou à borda da panela e saiu por fora. E
assim, cozinhando, cozinhando, encheu toda a cozinha e a casa, e
depois a casa ao lado e a rua, como se quisesse acabar com a fome
do mundo. Até que ninguém sabia mais o que fazer e o desespero
era grande.
Quando faltava só uma casa para ser inundada, a menina
voltou e disse apenas:
- Para, panelinha!
E a panela parou de cozinhar.
Mas todos os que queriam entrar na cidade eram obrigados a
abrir caminho comendo papa!
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Luci(nh)a-Lima
Sou o João Duarte, tenho 3 anos e gosto muito de trabalhar na
cozinha, com o papá e a mamã.
Lavo a loiça, corto os legumes para a sopa, coloco os ingredientes
na pizza e como vem aí as férias vou contar para ti, como o papá e
eu fazemos o pão para o nosso lanche!
1 – Pão do papá Ricardo
Coloque na máquina de fazer pão:
350 ml de água
2 colheres de sopa de azeite ( eu sempre deixo cair um bocadinho
a mais )
1 pitada de sal
500 gramas de farinha de espelta integral ( também fazemos com
Kamut, centeio integral ... )
2 colheres de chá de fermento para pão
Sementes de girassol, sésamo, frutos secos triturados ... tudo o
que a imaginação permitir e puder!
O papá escolhe o programa e eu ligo!
Depois de pronto, saboreamos todos juntos o nosso pão!!!
( Segredo ........ a mamã faz tudo como a avó, põe tudo na mesa e
amassamos com as mãos ... eu gosto muito também e divirto-me
imenso )
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Luci(nh)a-Lima
2 - Crumble de maçã e aveia
Recheio/base

Crumble

6 Maçãs (450grs)
1 copo de amoras
¼ copo de água
Sumo de 1 limão
1 colher de sobremesa de geleia de
arroz
2 colheres de sopa de sultanas
1 colher de chá de canela em pó

¾ copo (80grs) de flocos de aveia
⅓ copo (25grs) de coco ralado
½ copo (50grs) de avelãs
2 colheres de sopa de geleia de
arroz
3 colheres de sopa de óleo de coco
1 colher de sobremesa de canela

Modo de fazer:
1. Colocar as avelãs numa frigideira e aquecer em lume médio até a
parte castanha da avelã começar a descolar. Mexer as avelãs para
não queimarem.
2. Colocar as avelãs ainda quentes num pano, friccionar para que as
cascas saiam.
3. Com a ajuda de uma faca cortar as avelãs grosseiramente. Reservar
4. Descascar as maças e cortar em cubos.
5. Num tacho juntar a maça, a água, o sumo de limão e a geleia de
arroz, mexer, tapar e deixar cozer em lume médio por 3 minutos (até a
maçã estar mole).
6. Passado esse tempo juntar as amoras, as passas e a canela e mexer
por cerca de 1 a 2 minutos.
7. Apagar o lume e colocar o recheio numa travessa de ir ao forno.
8. Pré aquecer o forno a 180C
9. Numa taça juntar os flocos de aveia, o coco ralado, as avelãs
(previamente descascadas e cortadas), a canela, a geleia de arroz e o
óleo de coco derretido.
10. Com a mão misturar tudo muito bem.
11. Colocar esta mistura por cima da maçã com as amoras. Tentar cobrir
toda a travessa.
12. Levar ao forno por 20 minutos (ou até a aveia estar dourada).
13. Opcional - Servir o crumble com uma bola de gelado (2 a 3 bananas
trituradas com 1 colher de café de essência de baunilha).
12

Luci(nh)a-Lima

Já é tarde! O dia chegou ao fim, são horas de me ir deitar, gosto muito desta canção!
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Mocho-galego Athene vidalii
Se por acaso já alguma vez
viu um mocho pequeno
pousado numa ruína ao pôr
do sol, ou até durante o dia,
é muito provável que tenha
encontrado
um Mochogalego. O verão é uma boa
altura para vê-los. As noites
são curtas o que os obriga a
começar a atividade mais
cedo e a população está no
Máximo depois da época de reprodução, antes dos desafios do
inverno. Em áreas sossegadas aparecem nas estradas onde
correm atrás dos escaravelhos. Pois o Mocho-galego come muitos
invertebrados incluindo minhocas e traças grandes. Mas também
gosta de comer pequenos mamíferos e osgas. Essa versatilidade
explica como é que consegue viver em tantas situações diferentes.
Na maior parte de Portugal continental é a coruja mais fácil de
observar.
Os antepassados do Mocho-galego viviam, como outras corujas, na
floresta, provavelmente no sul da Ásia. A certa altura conseguiram
passar a barreira formada pelos Himalaias e adaptaram-se para
sobreviver nos desertos do planalto do Tibete, onde não há
competição de outras corujas. Depois expandiram-se para oeste
até ao Atlântico e para leste até ao Pacífico. Às vezes aproveitam
cavidades nas árvores – principalmente sobreiros e azinheiras –
para nidificar, mas podem sobreviver facilmente onde não há árvore
nenhuma. Nas estepes do Campo Branco no Alentejo por exemplo
nidificam dentro de amontoados de pedras e na costa podem
aproveitar buracos nas falésias.
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Não se deixa enganar pelo exterior bonitinho. O Mocho-galego tem
um temperamento colérico. É feroz e reativo o que se ouve na sua
voz. Tem pelo menos 20 chamamentos distintos, mas o vocabulário
é flexível. Um chamamento pode mudar por etapas para outro, o
que resulta em variações sem fim. O canto territorial, uma série de
pios graves e calmos, de tom ascendente, pode mudar
gradualmente para latidos agudos e excitados. Muitas vezes os
vizinhos respondem da mesma forma. Onda há uma densidade alta
de territórios pode resultar numa ‘onda mexicana’ de excitação que
passa de um lado para outro. A atividade vocal atinge o seu
máximo em Fevereiro-Março no período de excitação sexual, e em
Junho-Julho quando as crias começam a voar.
O género do Mocho-galego – Athene – partilha o nome da deusa
grega da sabedoria Atena. O mocho era um dos seus símbolos
assim como da deusa romana Minerva. Tradicionalmente só se
reconhece uma espécie do género na Europa – A. noctua. Porém,
recentemente os estudos genéticos mostraram que existe uma
segunda espécie, ‘cryptica’, que é o Mocho-galego da Ibéria,
França e Europa central a norte dos Alpes. O ‘nosso’ chama-se
vidalii, enquanto o da Itália e dos restantes países à volta do
Mediterrâneo ainda se chama noctua. O último tem um
chamamento de excitação distinto o que deu origem ao nome
‘cucumiau’ (e semelhante) em várias línguas da península
Balcânica e na língua Turca.
Magnus Robb
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NOTÍCIAS
Informações em www.a-ama.com.pt
Para os que não consultaram ainda a Agenda da AMA ou a
sua página no facebook, lembramos algumas das ações
recentemente anunciadas:
●

●

●

●

●

●

10-12 Junho - Realizou-se, na Casa de St Isabel em Seia, o
5º e último Módulo do Curso “As 12 Forças Zodiacais”.
22 Junho - Teve lugar na ESPIRAL a 1ª Conversa sobre
temas de interesse para Pais Educadores e público em
geral: “Vamos Falar sobre …DISLEXIA”
23 Julho – Workshop sobre QUIROFONÉTICA, na Casa da
Ínsua, em Caminha
30-31 Julho – Workshop sobre DISLEXIA, na Espiral, em
Lisboa.

Inscrevam-se na Newsletter da AMA, assim ficarão
sempre informados de nossas atividades
Seja sócio da AMA

www.a-ama.com.pt
16

