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EDITORIAL
A Lúcia Lima faz 1 ano!!!
Estamos felizes e agradecidos. O propósito de estarmos em contacto com
os amigos - os associados da AMA , e amigos dos nossos amigos de
agora e do futuro, está a ser realizado.
Rodou um ano e em cada estação, mandámos mensagens que talvez nos
tenham ajudado a viver mais em comunhão com a Natureza e connosco,
vivenciar em nós o Mistério que em cada ano, em cada uma das suas 4
fases, nos vai sendo revelado se estivermos atentos.
Se afinarmos os nossos sentidos físicos, anímicos e espirituais é possível
ir penetrando cada vez mais no Mistério que é a nossa missão pessoal e
o papel que temos na evolução do Mundo e do Cosmos.
Vamos continuar com persistência e alegria e, se possível, a melhorar a
Lúcia-Lima: em cada número uma imagem de capa, forte, que nos
introduza à temática de cada estação do ano; e vamos manter as rubricas
habituais.
Estamos quase no Natal. A “inteligência Luminosa” desta época é
“Gabriel, o Arcanjo do Natal, Arcanjo Cósmico, e lá no alto ele está
activo nas nuvens do Inverno, vestido com o seu vestido de neve,
ele cujo olhar é doce e amoroso, e cujo gesto nos abençoa” *
Neste número escolhemos para a capa uma foto de Maria e o Menino,
uma escultura do nosso amigo Romeu Costa.
Rudolf Steiner ajuda-nos a compreender com a nossa alma a atmosfera
do Natal ”(...) o coração do inverno representa a relação do cosmos
com o homem, o homem que toma nele as forças fecundantes da
Terra” (...) “nesta altura ela é inteiramente terra, fecha-se em si e está
satisfeita em si mesma” Assim, Maria, representa “a mulher dotada
das forças da terra que no seu regaço acolhe o sol, sentado nos
seus braços, o menino Jesus destinado a ser o Cristo; a virgem na
sua fisionomia exprime a irradiação e o brilho das estrelas”.*

O tema desta edição é o Corpo etérico, a planta medicinal o
“espinheiro amarelo”.
E porque estamos tão pertinho do Natal oferecemo-vos um conto (tinha
de ser!...): “ Era uma vez, nas profundezas da Terra...”.
Notícias e eventos fecham o nosso boletim renovado.
Queremos ainda agradecer à Vanda e à Hina por seus testemunhos
(que pedimos a todos). Representa o início de partilha que queremos
desenvolver entre nós e vós, leitores da Lúcia Lima:
Vanda: “(...)O que Sinto, no geral, é que a AMA é uma Ajuda e veio ter
a mim numa altura em que estou a transformar a forma como vejo o
Mundo e a deixar de me isolar e de me camuflar, sob a influência da
sociedade materialista e de uma das ilusões que traz, que é a de que
não precisamos de ninguém.
Valorizo muito o Vosso trabalho porque sei que a vossa maneira de
estar exige muita coragem, determinação, fé e inspiração e é bom
receber Amor, em vez de resistências e negação à evidência da
Alma...Obrigada”.
Hina: ”São sábias as doces e reconfortantes vozes, que sempre nos
falam, tão pacientes, receptivas... esclarecedoras das nossas dúvidas
(...) que reflectem um caracter generoso e de tão nobre altruísmo. O
seu eco ressoa num ambiente de muita serenidade; AMA - o alicerce
do bem estar interior e exterior, por excelência!"
"Lúcia-Lima transmite antroposofia com uma visão clara de amplas e
profundas dimensões, prático e artístico. Bem haja esta ferramenta
preciosa. Simpáticos diagramas e ilustrações, complemento perfeito
para uma leitura holística."
A todos desejamos que o espírito do Natal nos encha de amor, paz e
alegria que nos vêm através de Maria e do Menino.
Boa leitura!
A redacção
Vica
* Rudolf Steiner “Quatro Imaginações Cósmicas – a vida da alma na sua participação ao longo do
ano”

O corpo etérico - Portador da Vida
Quando Rudolf Steiner nos trouxe as ideias de que o Ser Humano além da sua
natureza física também tem uma natureza Espiritual, ele trouxe o conceito dos
Corpos supra-sensíveis. Isto é, Forças que actuam no Ser Humano fazendo com
que os átomos e moléculas que o compõem sejam unidos de maneira diferente
dos átomos que compõem os minerais, as plantas e os animais.
Assim veio a Ideia da Tetramembração com os conceitos dos Corpos Físico,
Etérico, Astral e a Organização do Eu.
A pergunta básica é: se tudo o que vemos na Natureza é constituído de matéria
semelhante, o que diferencia então o corpo de um Cristal do de uma Planta ou de
um Animal?
Os minerais são, principalmente, portadores de forças físicas que estão no próprio
mineral, e que os fazem reagir de uma ou outra forma (v. Lúcia Lima nº 4).
Cada substância, seja mineral, vegetal ou animal, tem em si forças espirituais que,
dependendo de cada ser, estão ou muito próximas ou muito afastadas dele.
Assim, no mineral, os 3 corpos supra-sensíveis
(etérico, astral e o Eu) estão totalmente fora dele;
aquele está entregue às forças dos átomos
propriamente ditas (forças físicas).
Nos vegetais já há a incorporação de forças
etéricas além das forças físicas; no animal adicionase ao organismo as forças astrais e no ser humano
ainda as forças da Organização do Eu.
Os Vegetais são os seres que melhor representam a incorporação das Forças
Etéricas. Foram objecto de estudo, primeiramente, de Goethe e depois de Rudolf
Steiner para transmitir a ideia da construção de um método científico de
observação que permite ver e perceber, além das forças físicas, as forças de
ordem cósmica actuantes nos seres vivos.
A figura mostra - nos, de forma
simplificada, as diversas fases pelas
quais passa a planta ao longo do seu
tempo de crescimento, desenvolvimento e maturação. Numa certa etapa
do desenvolvimento da planta, ela cria
estruturas com as ideias próprias do
Reino Mineral: raiz, caules e
sementes. Noutras etapas, cria estruturas com ideias do Reino Vegetal
propriamente dito: as folhas. No final do seu ciclo desenvolve estruturas com
ideias semelhantes às do Reino Animal: flores e frutos.

Os vegetais manifestam-se seguindo ciclos que podemos observar no decurso
do Tempo.
Outra maneira de entender os ciclos vegetais é considerálos dentro da ideia arquetípica dos Quatro Elementos.
Assim, os vegetais enquanto sementes, raízes e caules,
estão na fase de Terra; depois, enquanto folhas, na fase de
Água; como flores, na fase de Ar; e, os frutos, estão na fase
de Fogo.
Este processo de passagem por diferentes qualidades da
matéria é governado por Forças não Materiais que a
Antroposofia denomina como Forças Etéricas. As Forças Etéricas fazem com
que a substancialidade material do vegetal, vencendo a força da gravidade, se
eleve em direcção ao Cosmos e diferenciando-se cada vez mais à medida que
se distancia da Terra. O elemento água desempenha o seu papel específico
como veículo físico para a actuação das Forças Etéricas.
A observação dessas fases é nítida no Reino Vegetal. A ideia que o cria realiza
constantemente a sua obra em sequências próprias e definidas no Tempo.
Nos Reinos Animal e Humano outros factores se vêm juntar o Espaço, o
Movimento, a Manifestação Consciente da Individualidade, a Fala, a Escrita,
etc. O que faz com que a observação das Forças Etéricas nestes Seres exijam,
da nossa parte, um esforço de observação ainda maior.
Podemos, pois, observar os seguintes processos e sinais que caracterizam a
actuação das Forças Etéricas no plano material Humano: Vitalidade,
Anabolismo, Assimetria, Acúmulo e domínio do elemento Água, Superfícies
planas, Massas de tecidos, Ciclos vitais sequenciais (ritmos).
No Ser Humano o Corpo Etérico encarrega-se
de estabelecer a relação entre o Cosmos e a
Terra. O Corpo Etérico tem a capacidade de
plasmar na matéria as Ideias Cósmicas
Arquetípicas por meio de um processo temporal
e sequencial de relação.
Devemos ter em consideração que Rudolf Steiner nomeou as entidades suprasensíveis do ser Humano como Corpos (Etérico, Astral e Eu ) não como sendo
a ideia material de um corpo físico tal como nós o entendemos - um corpo que
ocupa um lugar no espaço e tem uma determinada forma -, mas sim como a
ideia de um conjunto de forças dotadas de uma organização e com leis
próprias, daí dar-lhe o nome Corpo. Assim como o corpo Humano apresenta a
sua complexidade anatómica e fisiológica dentro do âmbito material, o Corpo
Etérico também apresenta a sua complexidade, muito difícil de entendimento se
nós nos limitarmos a pensá-lo com um pensar analítico-materialista. Tudo o que
vive é portador de Etérico e portanto para o entender é necessário vivificar o
pensar, tornar o pensamento vivo, um pensamento que parte do método
científico de observação, tal como estabeleceram Goethe e Rudolf Steiner.
Mauro Menuzzi

Era uma vez nas profundezas da Terra...
Era uma vez, há muito tempo atrás, num tempo que nem mesmo o tempo pode
contar, a Terra, a nossa terra, era coberta por pedras. Pedras enormes e também
miudinhas. Pedras de todos os tipos, pontiagudas - lisas, ásperas, a formar altas
montanhas e fundos vales. Tudo estava num profundo silêncio e pairava no ar um
calor tão grande, mas tão grande que, de tempos em tempos, até mesmo caía do
céu labaredas de fogo.
Foi neste tempo que, nas profundezas da terra, por
entre grutas e túneis, os anõezinhos se protegiam do
calor e trabalhavam sem cessar a lapidar pedras, a
construir novos caminhos por entre cristais. As
mamães trabalhavam a tecer fios de texturas
diversas, feitos dos mais diferentes minerais e com
eles faziam vestidos compridos e capuzes pontudos
com os quais as famílias de anões se protegiam do
frio intenso que fazia nos caminhos profundos e
escuros da Terra.
De tempos em tempos sentiam os tremores que a terra dava, e lembravam-se que
lhes tinha sido dito que lá fora, grandes ondas de calor estavam a rolar pela
superfície e a mudar de lugar as grandes rochas e os fundos vales.
Protegiam-se todos encolhidinhos e uns ao lado dos outros em grande silêncio,
até que os grandes tremores acabassem.
Todos os dias ,que eram muito longos, dias quase
noites e noites quase dias, os anões saiam a
trabalhar e iam alegres a cantar sempre com a
intenção de trazer para o grande salão do reino dos
anões algum cristal bem diferente.
Quando estavam cansados procuravam, lá mesmo
onde estivessem, um bom cantinho pra dormir e
repor as forças.
Assim era, assim foi, durante anos e anos, a perder
o conto...
Mas todos esperavam, com grande ansiedade, o dia
anual do encontro com Niknok.
Niknok era o mais velho de todos, o mais sábio, o que tinha mais experiência e
muito boa memória!
Todos os anos se reuniam no grande salão do reino para ouvir os conselhos de
Niknok, mas principalmente as lindas Estórias que ele contava.
E foi assim que numa época muito especial, já corriam rumores que Niknok tinha
algo muito importante a dizer. E todos esperavam que chegasse o momento de
ouvir os seus ensinamentos.

Desta vez, porém, estavam todos já reunidos no salão imperial, quando Niknok
apareceu, vestido com o seu longo e costumeiro traje ,trazendo à cabeça seu
comprido gorro e a sua longa e áspera barba a arrastar pelos seus pés.
Foi um silêncio geral.

Os pequeninos encostavam-se às mamães, com os olhinhos bem abertos para
ouvir a Niknok. Tinham um pouco de receio de irem ouvir outra vez aquelas
Estórias de tempos passados, ou então sobre os cataclismos que vinham aí, ou
sobre as línguas de fogo que inundavam a superfície da Terra...
Os mais velhos esperavam que ele fosse contar algo de que eles também já
suspeitavam, para depois poderem dizer uns aos outros, cheios de orgulho, que já
sabiam tudo de cor e salteado e aquilo não era novidade nenhuma!
Mas desta vez aconteceu algo totalmente diferente!
Após a saudação dos anões, Niknok levantou-se, ergueu a sua mão para o alto e
disse:
- Meus caros companheiros, desta vez não vou contar-lhes uma Estória.
Ah! foi espanto geral. Como? Se durante tanto tempo todos esperavam por isso?!!!
Niknok devia estar já muito velho e não tinha mais Estórias para contar? E agora?
Como poderiam eles viver daí para frente sem uma nova Estória ?
Erguendo novamente a mão ao alto, Niknok pediu silêncio.
- Não vou contar-lhes uma Estória, mas vou pedir-lhes sim, que façam algo . Isto
trará para todos uma grande surpresa, algo grandioso está para acontecer e que
irá mudar por completo a vida de todos nós.
Surpresa ? Grandioso ? Estranho? Já Demência?
As vozes dos anões misturavam-se com os sussurros dos mais medrosos e com a
indignação dos mais orgulhosos por sentirem que a tradição da Estória anual iria
ser quebrada e ainda por cima pelo próprio Niknok que tanto fazia para manter os
costumes e as tradições do Reino dos Anões.

Mas o profundo respeito por Niknok fez com que todos pouco a pouco se
acalmassem ao ouvirem então, lá do meio da multidão, a voz singela de Nikmut,
o mais pequenino e o mais fracote de todos, a dizer:
- Mas vamos lá ouvir o que ele tem para nos pedir !!!
Niknok pediu então a todos que se juntassem numa grande pirâmide e que
cavassem, muito ligeiros, mais um túnel mas desta vez não em direcção às
profundezas, mas sim para cima, em direcção à superfície.
- Não tenham medo! disse ele, vamos cavar sem cessar até que a ultima pedra
role pelo vale profundo. Nada de mal nos acontecerá e nem mesmo as
labaredas de fora nos poderão fazer mal.
As palavras de Niknok foram tão decididas que, motivados por uma força
interior enorme, os anões começaram a executar o seu pedido. Os mais
robustos e fortes formaram uma grande base, entrelaçando os pés e os braços
para suportar os ainda mais fortes que começaram a cavar para cima. Outros
carregavam as pedras, as mamães arrumavam-nas nos diferentes depósitos do
reino e os mais pequeninos limpavam os caminhos...
Assim a pirâmide foi crescendo e havia cada vez mais anões uns em cima dos
outros e o túnel ia ficando cada vez mais alto até que faltava agora somente a
última pedra a ser empurrada para fora...
Ninguém tinha coragem para o fazer. A grande pirâmide de anões tremia de
cima abaixo.
E foi Nikmut, que com sua leveza e movimentos precisos, subiu a grande
pirâmide, pisando aqui num ombro, ali numa cabeça, acolá equilibrando-se
numa barba e assim conseguiu chegar até ao topo.
Num gesto decidido empurrou a última pedra que rolou para fora abrindo a
passagem para o exterior...
A pirâmide desmanchou-se e no meio de gritos e exclamações os anões
puderam ver o céu que acima, cravado de pontos brilhantes, fazia de pano de
fundo para algo demasiado grandioso para os seus olhinhos.
No céu, uma grande estrela, uma estrela
diferente e especial, lançava raios luminosos
em todas as direcções de tal modo que
inundaram o grande salão real, fazendo com
que cada cristal, cada pedra e cada minério
se vestisse de cores maravilhosamente
luminosas, de brilhos e esplendores jamais vistos por alguém.
A todos faltava a voz, em muitos rolavam lágrimas dos olhos.
Puderam então ver seus gorrinhos vermelhinhos, seus vestidos azuis, verdes,
amarelos e a longa barba branca de Niknok!

Puderam ver as colunas de jade, os nichos de ametistas, as ruas de rubis, os
tectos de esmeraldas e o trono real dourado.
Estavam todos deslumbrados!!!
Num acto espontâneo de profunda gratidão todos se curvaram diante de Niknok
e levaram os seus gorrinhos encarnados a tocar no piso transparente de safiras
do salão real.
E dançaram e cantaram, em júbilo! Saltaram e entrelaçaram os braços, as
pernas e os pés em danças e lengas lengas, em fandangos e festins.
Assim foi e ainda agora assim é...
E nesta época em que nós acendemos as velas do advento de Natal, se
colarmos os ouvidos rente ao chão e ficarmos bem quietinhos, podemos ainda
ouvir os cantos e os festins dos anões nas profundezas da Terra a festejar a
chegada da Estrela que trouxe Luz e Cores ao seu mundo e ao mundo de todos
nós. E ficaremos todos também deslumbrados com tanta beleza e alegria!
Ouviremos até mesmo a voz rouca de Niknok, que viverá para sempre, a
cantar:
- Anõezinhos pequeninos
Sobem o morro sem cessar
Seus gorrinhos vermelhinhos
Vão pra lá e vão pra cá
A procurar um bom cantinho
Pra dormir e descansar.

Feliz Natal!
Mauro Menuzzi / Dezembro 2008
Ilustrações: Alexa Rosenbaum

O Espinheiro-Amarelo
Hippophae rhamnoides
Trata-se de um arbusto espinhoso da familia das Eleagnaceas, prevalente na
Europa e Ásia em zonas de solos pobres – dunas, zonas maritimas, aluviões e
desertos pedregosos.
É uma planta que pede pouco ao solo, enraiza com facilidade e ela própria cria
o húmus necessário para plantas mais exigentes sobreviverem.
As plantas de forma geral
apresentam dois tipos de
alimentação, uma alimentação
a partir do mundo subterrâneo sombrio ou a partir das forças
cósmicas que irradiam na
atmosfera.
O espinheiro pertence a este
segundo grupo que se alimenta
das forças cósmicas – luz, ar,
vapor de água.
As forças vitais que permitem à planta enraizar em solos pobres modificam-se
na presença da luz, interiorizam-se e a planta forma espinhos-longos, curtos e
médios, também as folhas seguem o tema geral e tomam uma forma
ponteaguda de cinzento prateado.
As flores dividem-se em macho e fêmea em plantas separadas. As flores macho
produzem pólen que é distribuido pelo vento no mês de Abril.
Os frutos que são as flores fêmea modificadas são bagas, duras, de cor
vermelho alaranjada que aponta para a riqueza destas bagas em Beta-caroteno
ou provitamina A, a vitamina ligada à visão-a luz mais uma vez...
Além do Beta-caroteno o sumo das bagas do espinheiro apresenta também um
óleo gordo constituído por acídos gordos não saturados preciosos sob o ponto
de vista biológico e com caractéristicas vitamínicas. Este óleo foi utilizado pelos
cosmonautas Russos como protecção contra as radiações cósmicas.
Finalmente é ainda rico em ácidos vegetais nomeadamente o ácido málico e
ácido ascórbico ou vitamina C, é a planta mais rica em vitamina C na natureza.

Trata-se pois de uma planta com multiplas funções entre as
quais:
- melhorar os solos
- reduzir a poluição
- melhorar a paisagem

Para os antigos Romanos o espinheiro-amarelo era o
alimento do cavalo alado Pégaso devido à sua ligação aos
imponderáveis cósmicos.
Também para nós o seu suco é um manancíal de forças de
luz que nos permite enfrentar os longos meses de Inverno.
Manuela Tavares

Atelier de Arte e Arte-Psicoterapia
O Atelier de Arte reiniciará suas actividades em Janeiro 2009.
Oferece sessões de grupo com crianças, jovens e adultos.
É um espaço de arte onde é possível aprender técnicas
artísticas ou fazer experiências artísticas livres.
- Atelier de Arte para Crianças e Jovens
Para crianças a partir de 6 anos e jovens. Grupos entre 4 a 8 pessoas.
Ritmo quinzenal,
Sábados de manhã das 10h30m às 12h.
- Atelier de Arte para Adultos
A partir dos 16 anos. Este curso é um convite a todas pessoas que já trabalham
com técnicas artísticas ou não.
Quartas-feiras, 19.00 – 21.00h ou
Quintas-feiras, 10.00 – 12.00h

Consultório Rafael, tel. 21 797 17 19
Av. Almirante Reis, 82–1ºesq.
1150-021 Lisboa
Alexa Rosenbaum, tel. 91 820 76 71
arte-psicoterapia.planetaclix.pt
arte.psicoterapia@gmail.com

Eventos / Palestras / Cursos
Informações em www.a-ama.com.pt
Palestra Vacinas
13 de Dezembro 2008, 15:00hs
Local: Consultório Rafael
Dra. Manuela Tavares
Curso “Os enigmas da filosofia”
Periodicidade semanal. Terças-feiras, das 20h00 às 22h00.
Início do Curso: dia 13 de Janeiro 2009. Fim: 28 de Julho 2009.
Contactos: Rui Freitas Tel: 965143295 e-mail: ruilfreitas@hotmail.com
Local: Consultório Rafael, Av. Almirante Reis 82, 1º esq., 1150-021 Lisboa
Tel: 217971719
Inscrições: www.a-ama.com.pt
Curso de Euritmia
Início: Sextas-feiras 16 de Janeiro até 20 de Fevereiro 2009. Bloco de 6 aulas.
Local: Rua dos Correeiros, 205, 2A “O nosso espaço”
Hora: 19:00hs
Contacto: Marije Grommers, Tel: 965642311, euritmia@a-ama.com.pt
Curso de Quirofonética
2º módulo
Consultório Rafael
23, 24, 25 Janeiro 2009
Contacto: Mauro Menuzzi, estudos@a-ama.com.pt
Assembléia Geral da AMA
Domingo, 15 de Fevereiro 2009, 15:00hs
Local: Consultório Rafael
Grupo de Estudos—O corpo Astral II
Sexta-feira, 27 de Fevereiro 2009, 19:00hs
Local: Consultório Rafael
Contacto: info@a-ama.com.pt
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