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EDITORIAL
Há milhões de anos que o nosso planeta Terra recebe, principalmente
nesta época, uma chuva de meteoritos vindos dos infinitos espaços
cósmicos.
Ritmicamente, este fenómeno repete-se e é como se nos renovássemos
anualmente com uma carga de ferro meteórico.
Comemoramos também em cada final de verão e começo do outono a
época de Micael, o Arcanjo que está figurado em diversas obras de Arte
com a Força que domina o Dragão com a sua espada de ferro.
A Lúcia-Lima traz neste número, além dos conteúdos antroposóficos
acerca do Corpo Físico, o mais duro de nossa constituição, a
apresentação da Alfazema (lavanda) com o calor que recebe do sol
sobretudo nas suas flores, com a sua suavidade e efeitos relaxantes, que
tanto nos pode reforçar neste início de outono.
Diz-nos Rudolf Steiner no Calendário da Alma, para a quarta semana de
Outubro:
“Brotam em mim, na luz solar da alma,
Frutos maduros do pensar,
Todo o sentir transforma-se
Na segurança da autoconsciência.
Com alegria, tenho a sensação
De que o espírito do outono acorda.
O inverno despertará em mim
O verão da alma.”
Desejamos a todos uma boa leitura,
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O corpo físico
O Mundo Mineral
A pedra representa o êxtase absoluto,
a serenidade absoluta,
o estado morto e angélico das coisas
Teixeira de Pascoaes
O Reino Mineral caracteriza-se pela presença de um corpo físico.
A este nível, os elementos espirituais que induziram a formação dos minerais
como que libertaram o seu “produto”.
Podemos falar de uma espiritualidade que formou a pedra, as rochas, os
cristais mas que não vive nelas.
A quantidade é a qualidade no reino mineral, deixa-se revelar pelo número.
Na sua essência os minerais são formas
puras e dão-nos uma indicação do Ser que
os formou, dessa forma a nossa veneração
perante as montanhas.
O mundo mineral é o mundo das formas
acabadas no espaço, estamos a lidar com um
produto final sujeito às leis da física e
mecânica. Podemos pois equiparar a matéria
a um organismo morto.
Segundo a antropologia antroposófica o reino
mineral tem apenas corpo físico. Por corpo físico
Ametista
entendemos um corpo sujeito apenas às leis da
natureza sem vida. Podemos resumir num pequeno quadro os aspectos da
Tetrapartição cuja investigação iniciámos com o corpo físico e que
continuaremos nas próximas edições da nossa revista.
C.Fisico

C.Etérico

C.Astral

Espirito

Ser humano

Alma
Vida
Matéria

Eu

Animal
Vegetal
Mineral

ESPAÇO TERAPÊUTICO — O que é a Quirofonética
A Quirofonética foi desenvolvida em 1972, por Alfred Bauer, fundamentada nos
conhecimentos da Antropologia de Rudolf Steiner.
No começo foi utilizada para ajudar crianças com distúrbios da fala. Logo se
percebeu que este método terapêutico actuava no desenvolvimento global do
organismo em crianças que necessitavam de cuidados especiais.
Depois, a Quirofonética revelou-se como uma terapia de apoio à Medicina
Antroposófica, promovendo uma grande ajuda nos casos de doenças orgânicas e
de âmbito psíquico.
O nome Quirofonética vem do grego-Queirós (mãos) e phonés (fonemas).
A ideia da Quirofonética é transmitir ao paciente as formas que cada fonema
desenvolve no organismo fonador através de deslizamentos executados pelas
mãos do terapeuta, nas costas, braços, mãos, pernas e pés do paciente.
Cada fonema tem uma forma aérea particular que se inicia desde a saída do ar
dos pulmões até à emissão do fonema.
Estas formas particularmente diferenciadas para cada fonema, bem como os seus
efeitos quando recebidas através da
pele do paciente, foram o objecto de
estudo de Alfred Bauer.
Ao mesmo tempo que o terapeuta
desenha, deslizando com suas mãos,
as formas do fonema, ele emite o som
característico daquele fonema.
Assim, o paciente além de ouvir o som,
percebe na sua pele o movimento que
este som executa através do
organismo fonador.

Forma da consoante “L”
na Quirofonética

Através dos conceitos da Metamorfose que o terapeuta deve saber, o
deslizamento é executado visando a estimulação de cada parte do corpo
correspondente ao orgão da fala metamorfoseado nas costas, braços, pernas,
etc...
O sentido do tacto é activado e, num processo rítmico, é despertado e
adormecido.
Isto estimula directamente as forças da vontade (querer) em diferentes níveis
corporais.
O paciente lê os fonemas na sua pele e interioriza-os através do trabalho
conjunto dos órgãos do tacto e do ouvir.
A actuação de cada som é diferente de quando ouvimos apenas a palavra. Na
palavra ouvimos muito pouco da qualidade fonética mas muito mais o conceito
que lhe é inerente. Na frase percebemos ainda menos os fonemas e somos
acordados para o conteúdo do pensamento que nos foi dirigido.
Na Quirofonética, a qualidade fonética que é bastante diferenciada nas vogais e
consoantes, actua no corpo e na alma do paciente com o seu carácter puro, as
suas qualidades diferentes por exemplo de formar ou diluir, de arrefecer ou
aquecer, de acordar ou adormecer etc...
Estabelece-se, assim, um carácter terapêutico vinculado às qualidades vitais de
cada fonema, que actuam no paciente de acordo com as suas próprias
necessidades.
O terapeuta de Quirofonética actua através da técnica de reproduzir cada forma
fonética e conscientemente pelo estudo da doença que se vai tratar, com o
conhecimento do paciente na sua totalidade corporal físico - anímico - espiritual
e na elaboração das sequências terapêuticas necessárias. Assim a força do
fonema pode actuar terapeuticamente no paciente tanto no seu físico como em
sua alma.

A Alma humana
Como a água:
Vem do céu
E ao céu eleva-se,
E de novo deve
Descer à terra,
Sempre em alternância.
Goethe
Informações: estudos@a-ama.com.pt

A Alfazema
Lavandula spica L.
Lavandula oficinalis Chaix
Pertencente à família das Labiadas é uma das plantas mais encantadoras de
nossa Flora, resiste ao sol abrazador e à dureza da pedra, presenteando-nos
com o seu agradável aroma.
É muito cultivada. Cresce em solos secos e áridos, calcáreos e bem expostos
ao sol.
Apresenta-se como um pequeno arbusto, frondoso na base, com ramos nus,
eretos, folhas verde-acinzentadas, estreitas e com os bordos enrolados, flores
azul - violáceas em espiga (julho - agosto).
O cheiro é penetrante, aromático e o sabor é ardente e amargo.
Utilizam-se as flores e também o óleo essencial, que é o produto mais estudado
farmacologicamente, em que predomina o
linalol.
É característica da família das labiadas, a sua
relação directa com o sol e o calor. A planta
interioriza o calor sob a forma de óleos
etéricos que se encontram predominantemente nas flores e nas folhas. Os caules e as
raizes estão reduzidos à sua qualidade de
secura, parece que a planta se alimenta muito
mais das forças que vêm do Sol do que das
forças vindas da Terra. Por isso há uma
exuberância de flores em relação às folhas.
Produzem somente sementes pequeninas e
ricas em óleos voláteis e são muito visitadas
por abelhas (insectos do calor) que procuram
o néctar produzido nas flores cujas formas se
adaptam aos corpos dos animais.
Utilização
A Alfazema é utilizada em diversas situações quando se necessita restaurar o
calor perdido. Quer seja nos processos catarrais, como pneumonias, asma,
bronquites, tosse, reumatismo, como também na ansiedade, insónia (frio
anímico ), nervosismo.
Além disso é usada como tonificante cutâneo e tem um efeito calmante nos
eczemas, neurodermites e acne.
Não se deve usar o óleo puro (sem ser diluído) sobre a pele porque pode
causar irritações e dermatites.
Quando se tomar banho de banheira, algumas flores secas colocadas na água
promovem um efeito corporal relaxante além de tonificarem a pele.

ESPAÇO ARTÍSTICO
PARA A ÉPOCA DE MICAEL
Nego-me a submeter-me ao medo
Que me tira a alegria de minha liberdade,
Que não me deixa arriscar nada,
Que me torna pequeno e mesquinho,
Que me amarra,
Que não me deixa ser directo e franco,
Que me persegue,
Que ocupa negativamente minha imaginação,
Que sempre pinta visões sombrias.

No entanto, não quero levantar barricadas
Por medo do medo.
Eu quero viver e não me encerrar.
Não quero ser amigável,
Por medo de ser sincero.
Quero pisar firme porque estou seguro,
E não para encobrir o medo.
E quando me calo,
Quero fazê-lo porque amo e
Não por temer as consequências
Das minhas palavras.
Não quero acreditar em algo,
Só pelo medo de não acreditar.
Não quero filosofar
Por medo que algo me possa atingir de perto.
Não quero dobrar-me,
Só porque tenho medo de não ser amável.
Não quero impor algo aos outros
Pelo medo de que possam impor algo a mim.
Por medo de errar,
Não quero me tornar inactivo.
Não quero fugir de volta para o velho, o
inaceitável,
Por medo de não me sentir seguro no novo.
Não quero fazer-me importante,
Porque tenho medo de ser ignorado.

Micael e o Dragão, Romeu Costa
Gesso 1998

Por convicção e amor
Quero fazer o que faço
E deixar de fazer o que deixo de fazer.
Ao medo, quero arrancar o domínio
E dá-lo ao Amor.
E quero crer no reino que existe em mim.

Rudolf Steiner

Consultório Rafael Nova Morada
Aproveitamos a publicação da revista Lùcia-Lima nº4 para partilhar com todos os
seus leitores que o Consultório Rafael mudou dia 01 de Outubro para a
Av. Almirante Reis nº 82, 1ºesq. (junto metro Anjos saida norte) Lisboa.
Toda a equipa: Dra. Manuela Tavares, Dr.Mauro Menuzzi, Alexa Rosenbaum,
Maria Everilde Silva (Vica), Marije Grommers e Rosário Simões; do consultório
está muito feliz, com a concretização desta ideia que vinha germinando em nós
hà algum tempo, e confiantes que este novo espaço nos permita consolidar e
diversificar o trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito da Medicina
Antroposófico.
Escolas Waldorf em Portugal
Duas escolas Waldorf iniciaram suas actividades escolares este ano em
Portugal.
O impulso Micaélico presente nas duas iniciativas tanto do Algarve - Lagos como
de Sintra é notavel pela força de vontade presente em pais e profesores na
realização destas escolas.
Escola Livre do Algarve - A Oliveira - www.escolaswaldorfalgarve.com
Escola da Terra - waldorfsintra@gmail.com
Nosso profundo respeito aos fundadores.

Eventos / Palestras
Curso de Euritmia - Marije Grommers,
Contacto: 965642311
euritmia@a-ama.com.pt

sextas feiras 19:00h - 20:00h

Curso de Quirofonética
1º módulo

14, 15, 16 Novembro 2008

Consultório Rafael
estudos@a-ama.com.pt
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