
A Escola de Quirofonética em Portugal e a AMA 
apresenta um curso de formação e aprofundamento

As 12 Forças zodiacais

Este curso irá aprofundar os conhecimentos das forças zodiacais (signos) sob o 
ponto de vista fenomenológico-mitológico dando ênfase para a fisiologia humana, de
acordo com os conhecimentos da antroposofia.
Serão desenvolvidos para cada casa zodiacal os aspectos fisiológicos da actuação 
destas forças no corpo humano com a implicação no estabelecimento das 
capacidades sensoriais inerentes a cada um deles. 

Deste modo o tema irá também abranger os 12 sentidos e suas funções.
O público alvo será para médicos, terapêutas de Arteterapia, Biografia, 
Quirofonética, outras pessoas das áreas da educação, estudantes de arteterapia e 
biografia e para os que tiverem interesse em alargar os seus conhecimentos.

Desenvolvimento do programa: Em cada módulo serão abordados os temas 
específicos para cada signo com todo o grupo de participantes. À seguir o grupo 
divide-se em 3 e reunem-se separadamente de acordo com as capacidades 
individuais: os arteterapêutas, os biógrafos e os terapêutas de quirofonética para 
aprofundar e digerir o tema de acordo com a visão de cada uma das áreas.
Cada grupo irá vivenciar em práticas o tema principal.
Sendo assim o grupo sob a direção da Biografia Humana irá separadamente 
trabalhar aspectos do signo ligados ao desenvolvimento do trabalho biográfico; o 
grupo de arteterapia com exercícios práticos de pintura, modelagem ou desenho e o 
grupo de quirofonética com as formas de deslizamento e as consoantes ligadas a 
cada signo.

No final de cada módulo o grupo todo volta a reunir para em conjunto fazer o 
fechamento do módulo.
Em cada módulo serão vivenciados exercícios de euritmia ligados ao tema 
desenvolvido.
Os participantes que não estão ligados às 3 áreas terapêuticas (arteterapia, biografia
e quirofonética) participarão de acordo com as suas aptidões aos grupos de 
arteterapia e biografia, dado o facto que para a quirofonética é necessário 
conhecimentos de formação em quirofonética prévios.

A AMA, Associação para a medicina antroposófica em Portugal 
Rua Alexandre Herculano 19  -  1250-008 Lisboa  -  tel: 213 558 060  -  fax: 213 144 087

info@a-ama.com.pt  -  www.a-ama.com.pt



Datas:
03/04 de outubro/2015 Espaço AMAR em Lisboa 
05/06 de dezembro/2015 Espaço AMAR em Lisboa
13/14 de fevereiro/2016 Espaço AMAR em Lisboa
02/03 de abril/2016 Espaço AMAR em Lisboa
10,11 e 12 de junho/2016 Casa de Santa Isabel em Seia (Internato)

Preços e condições de pagamento: €90,00 por módulo (€80,00 aos sócios da 
AMA) pagamento por multibanco do último módulo no acto de inscrição e demais 
módulos no início de cada módulo.

Detalhes do programa serão publicados em breve, com o desenvolvimento dos 
temas e técnicas práticas.

Por questões de espaço teremos um número limitado de participantes o que 
pedimos para que se faça as inscrições o mais breve possível, teremos de 
considerar a ordem de inscrição para garantir a vaga.

Inscrições: Contactar por mail info@a-ama.com.pt deixando o nome, data de 
nascimento, profissão e a reserva da inscrição com vínculo de adesão, ou por 
telefone para 960 216 707 ou mizediniz@gmail.com (Mizé).

Docentes:
Elisabeth Corrêa - Professora Waldorf, Recursos especiais em pedagogia e 
terapêuta de quirofonética, Austria

Dr. Mauro Menuzzi - Médico segundo a medicina antroposófica, Portugal

Co-docentes: 
Alexa Rosenbaum (Artepsicoterapêuta)
Isabel Monteiro (Arteterapêuta)
Cristina Coimbra (Biógrafa)
Maria Vica da Silva (Biógrafa e Massagista Pressel)
Ana Paula Cabaço Galhana (Euritmista)

Esperamos que este curso possa contribuir para um aprofundamento do tema
nas áreas terapêuticas e desenvolver o autoconhecimento nos participantes.
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