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Pedagogia Antroposófica – Escolas de Waldorf  

Diz Greuel, em seu artigo O Holismo e a Pedagogia Wal-

dorf, publicado na Revista Chão e Gente (1996), que, como 

actualmente a realidade do homem se resolve e se explica 

somente na matéria, a sua existência carece de razão e finali-

dade maior, havendo somente a perspectiva da felicidade 

material transitória, que, como único consolo dessa existên-

cia aqui na Terra, leva o homem ocidental à consagrada di-

nâmica de consumo, em que se quer sempre algo mais e 

nova. A Terra, como ambiente finito que é, de recursos limi-

tados, está exaurida em seus recursos naturais e com a natu-

reza toda sacrificada. 

Na perspectiva pedagógica, isto equivale à preparação para o 

mercado consumista. O bem estar do homem está hoje atre-

lado a sua participação competitiva no mercado, na econo-

mia. Para conseguir isto, todos devem ser muito aptos em 

falar inglês, saber informática, etc. Uma escola que prepara o 

jovem para conquistar sua parcela no mercado, no processo 

económico, diz-se que se está preparando para a vida, por-

que vida hoje, é poder participar dos bens de consumo que 

ela oferece. 

Mas a pedagogia holística Waldorf, trabalha com outra visão 

do homem. É uma corrente educacional baseada nos princí-

pios da Antroposofia, ciência espiritual elaborada por Ru-

dolf Steiner no início deste século. Waldorf era o nome de 

uma fábrica de cigarros da Alemanha. O convite de seu di-

rector presidente, o pensador alemão concedeu um sistema 

de ensino para os filhos dos operários da fábrica. Há hoje 

aproximadamente 700 escolas Waldorf espalhadas em diver-

sos países, inclusive no Brasil. 

Na virada do século Steiner empenhou-se em elaborar for-

mas de conhecimentos que, apesar de não dispensarem a 

postura científica e não dogmática do homem moderno, 

permitem que o conhecimento extrapole a esfera dos fenó-

menos materiais e quantificáveis. Explica-se, nessa visão, 

que o homem tem uma existência material e transitória, para 

que possa desenvolver sua identidade espiritual própria e 

autónoma. Como o homem não nasce pronto, com suas 

aptidões todas desenvolvidas, ele tem que ser conduzido 

pelo processo educativo para encontrar-se a si mesmo. 

O processo pedagógico consiste então em proporcionar, 

através do ensino, o amadurecimento da criança para que ela 

possa definir a sua própria vida. O currículo deve seguir as 

necessidades evolutivas de o próprio ser humano, preparan-

do-o para ser ele mesmo. O aluno deve aprender que está no 

mundo, não para se submeter ao que já existe, mas para 

tornar possível e criar o que ainda não existe, mas, numa 

concepção mais espiritualista, mais completa, mais solidária. 

As pedagogias do mercado, no fundo, não preparam o jo-

vem para a vida, como quer fazer crer, pois restringe o aluno 

ao que está em evidência no momento. Na verdade, elas 

atrelam os jovens ao passado. 

A pedagogia que tem sua base no próprio ser humano, liber-

ta, pois abre sua mente, suas aspirações, visando um futuro 

mais em harmonia com os seus semelhantes, com a nature-

za, com o meio ambiente, e, portanto, com si próprio. Ela 

ensina desenvolvendo e exercitando habilidades, e não só 

inculcando informações. 

A pedagogia Waldorf, com uma visão holística integrada e 

multidimensional do ser humano, conseguiu desenvolver 

alternativas fascinantes e concretas para a educação ociden-

tal, nas mais de 700 escolas que orienta ao redor do mundo. 

Além de considerar e utilizar o currículo oficial do país preo-

cupa-se em adequá-lo às necessidades evolutivas do homem, 

preparando-o para e assumir a si mesmo, a fim de ocupar o 
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seu lugar no mundo. O mercado e o mundo é que deveriam 

servir ao desenvolvimento do homem, e não o homem ter 

que servir ao mercado, ela prega. A prática pedagógica an-

troposófica busca integração entre corpo, alma e espírito, e 

pretende o desenvolvimento saudável do ser humano, mos-

trando o erro que é considerar os aspectos espirituais como 

um campo de indagações fúteis, não necessárias. 

A Antroposofia significa “sabedoria a respeito do homem” e 

estuda a natureza do homem e sua relação com o universo. 

Aplica-se na prática em vários âmbitos da vida: Medicina, 

Pedagogia, Agricultura Biodinâmica, Arquitetura, Consulto-

ria Empresarial, Artes e Terapia Artística, Fonoaudiologia, 

Psicologia, Assistência Social, e Literatura em Geral. 

As escolas que seguem essa linha são casas com atividades 

aconchegantes e tranquilas, de quintais com árvores, horta, 

areia, brinquedos e cercadas de amigos. Os professores, 

atentos e carinhosos, realizam atividades próprias e dignas 

de serem imitadas através de gestos e de atitudes. Os ambi-

entes são especialmente preparados, para proporcionar o 

respeito ao ritmo de cada criança. 

Para o brincar são utilizados materiais naturais como pedri-

nhas, conchas, troncos de madeira, sementes, tecidos colori-

dos, lãs, bonecas e bichinhos de pano sem muita caracteriza-

ção fisionómica, nem traços definidos e “fechados”, etc. As 

Artes (desenho, pintura, música, modelagem, teatro, canto...) 

e os Trabalhos Manuais (tricô, croché, horta, cozinha, costu-

ra...) fundamentam-se em princípios filosóficos e éticos e 

estruturam-se no QUERER, SENTIR E PENSAR, visando 

desenvolver um ser humano equilibrado em todas as suas 

potencialidades. 

As atividades de desenhar, modelar, cozinhar, brincar, ouvir 

contos de fadas, são planejadas observando os ritmos diários 

e os maiores, como o das estações do ano, com suas festas e 

riquezas folclóricas. Assim, amorosa e naturalmente, as cri-

anças pequenas adquirem as condições necessárias para a 

próxima fase da vida: a escolaridade, onde a arte continua 

ocupando lugar de destaque nesta linha pedagógica. 

“A vida social saudável só é encontrada quando, no 

espelho de cada alma humana, a sociedade como um 

todo se reflete e na comunidade vive a virtude de cada 

um”.Rudolf Steiner 

Na pedagogia Waldorf, a brincadei-

ra ocupa lugar de destaque. Desde 

a sua criação. Steiner pretendeu, 

com sua pedagogia, preservar a 

“solene seriedade”, inata das crian-

ças ao brincar, para que essa atitude 

fosse transferida para seu aprendi-

zado, como um ideal. Como salvaguardar para a vida, para o 

aprendizado, este entusiasmo que a criança tem com o seu 

brinquedo? 

A seriedade da vida, que começa na escola, não deveria ser 

aborrecida, tristonha, mas cheia de alegria, entusiasmo e 

fervor. Por isso, até os 7 anos, a criança é deixada livre para 

brincar, e é estimulada a isto, mas não directivamente, ape-

nas indirectamente, pelo cultivo do imaginário, pelo ambien-

te físico especialmente preparado para dar asas à fértil imagi-

nação infantil, pelos contos de fada e outros, transmitidos 

calorosamente pela voz humana. O propósito da Educação, 

para a pedagogia Waldorf, é transformar o entusiasmo pelo 

brinquedo em entusiasmo pelo estudo; o prazer na brinca-

deira pelo prazer na aprendizagem. 

O grande desejo de cada professor é que a criança transfor-

me a solene seriedade com que se entrega ao brinquedo, em 

uma seriedade igualmente solene, porém alegre, para com o 

estudo e o trabalho. A única ocupação digna para uma crian-

ça até os sete anos, é o brincar, pois é como ela põe em mo-

vimento sua fantasia e com a experimentação de suas facul-

dades criadoras, constrói uma nova realidade. 

Prof. Adriana Santos 
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A eficácia das Terapias Holísticas na PHDA - 
 Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção  

Capítulo II - Terapias a aplicar em casos de PHDA 

(…) 

A nível da Nutrição 

Segundo o Dr. Frederico Lobo, existem as seguintes orienta-

ções para minimizar o défice de atenção: 

 

Eliminar: 

Aditivos e alérgenos alimentares da dieta (corantes, 

conservantes, antioxidantes, emulsionantes, esta-

bilizadores, espessantes, gelificantes, edulcorantes 

(adoçantes); 

 

Aditivos alimentares mais ligados à PHDA, a eliminar: 

BHA e BHT. (…) Estão presentes na cosmética 

e nos alimentos. Ex.: batons, sombras, cosmética 

para cabelo, protectores solares, desodorizantes, 

perfumes, cremes, medicamentos, borracha, plás-

tico, manteiga, toucinho, carnes, doces, cerveja, 

batatas e fastfood; 

 

Corantes ligados à PHDA: E102 ou C.I.19140 

(Tartrazina); E142 (Verde Rápido); E110, Amare-

lo6 ou C.I.15985 (Amarelo Crepúsculo); E131 

(Azul Patente V); E122 (Azorrubina); Ponceau 4R 

(C.I.16255) ou Vermelho Cochineal A, C.I. Ver-

melho Ácido 18; E124 (Escarlate Brilhante 4R); 

E129 (Vermelho 40, Vermelho Allura, Vermelho 

Alimentício 17, C.I. 16035); E127 (Eritrosina, 

Vermelho nº3); E133 (Azul Brilhante, Azul nº1, 

Azul Ácido 9); 

 

Alimentos que tenham na sua composição Glutamato 

Monossódico (sal sódico ácido glutâmico); aditivo 

alimentar E621 (realça o sabor de sopas enlatadas, 

biscoitos, carnes, saladas, refeições congeladas, 

salgados, batatas fritas, mortadela, presunto, 

Knorr…); 

 

 

Alérgenos ligados à Hiperactividade: leite de vaca; cho-

colate; aromatizante de uva, laranja; cana-de-

açúcar; tomate; produtos de trigo; ovos; derivados 

do leite; nozes e outros; peixe e soja; sal; refrige-

rantes (contêm alto nível de fosfato, relacionado 

com hiperactividade muscular); Ketchup; mostar-

da; molho de soja; vinagre de maçã; queijos colo-

ridos; carnes processadas/fumadas; Trigo 

(eliminar só durante uma semana); manteiga com 

corante, margarina; sorvete, doces; perfumes; 

 

Alimentos com salicilatos (substâncias usadas em alimentos 

para realçar cor e sabor). Podem bloquear a produção de 

PROSTAGLANDINA, um fluido corporal que age 

como hormônio e controla os processos físicos no corpo, 

estimulando as células nervosas): amêndoa; maçã; da-

masco; cereja; uva; passa; amora; pêssego; ameixa 

(também seca); pepino e laranja; molho de toma-

te; picles; pepino; chás; 

 

Eliminar açúcar branco; 

 

Suplementos nutricionais que ajudam no défice de 

atenção 

 

Complexo B; Vitamina C; Cálcio e Magnésio (acalma 

sistema nervoso e vital para função cerebral); Zin-

co+Cobre+Ferro (ajuda na síntese da dopamina, nora-

drelanina e melatonina – regula o sono); Gaba (ácido 

gama amino butírico) pode reduzir a hiperativida-

de e distúrbios de aprendizagem (ortomolecular –

L-Taurina); Vitamina B6 (ajuda a função mental) 

Ómega 3 ou DHA (o baixo consumo de DHA na 

dieta está relacionado com grande número de doenças cere-

brais, com alterações cognitivas e comportamentais durante 

o desenvolvimento e no envelhecimento. 

O DHA, popularmente conhecido como ómega 3, é um 

ácido graxo encontrado em peixes de água fria como 

o salmão, o arenque ou a anchova e no óleo de fígado de 

bacalhau, tem ação anti-inflamatória cerebral e ação cogni-
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tiva, melhorando a atenção, o raciocínio, e a concentração 

principalmente no autismo e TDAH, além de contribuir 

para a boa formação cerebral e desenvolvimento intelectual 

em crianças. Atua na saúde do cérebro, melhorando a 

memória e depressão); 

 

Nutrientes secundários: Centelha Asiática (melhora a 

habilidade mental, propriedade de anti ansiedade); Panax 

Ginseng+ Ginco Biloba (melhora o défice de atenção); 

Pycnogenol ( melhora na hiperatividade, atenção e coor-

denação visual-motora); Vitamina C com bioflavonói-

des ( bom antioxidante, efeitos antistress); L-Tirosina 

Mucuna Pruriens Rhodiolla Rosea (aumentam os 

níveis de dopamina); S-Adenosilmetionina (aminoácido 

com um papel importantíssimo a nível do sistema nervoso, 

especialmente na regulação do estado de ânimo e humor); 

Vitamina D3 ou Colecalciferol, que é uma forma 

da vitamina D (protege o corpo contra a fraqueza muscu-

lar); Probióticos (para fortalecer a flora intestinal);  

 

Utilizar alimentos com corantes naturais. 

 

A nível de Terapias Holísticas 

 

ESTUDO NUMEROLÓGICO – Segundo Clara de Al-

meida (especialista em Numerologia) “O Estudo Numeroló-

gico é um estudo que nos fornece informações e orientações 

para ajuda do nosso autoconhecimento, permitindo perce-

ber e desenvolver dons e aptidões, bem como corrigir pon-

tos fracos.”   

Este aspecto é muito importante para delinear metas e obje-

tivos. Perceber a nossa missão, estar consciente do nosso 

caminho, dos obstáculos, dos nossos medos e inseguranças 

para assim poder percebê-los e ultrapassá-los. 

CHIKUNG – Segundo informações evidenciadas e forneci-

das no Curso de Terapeuta Holístico, as várias escolas de 

Chikung explicam que esta é uma terapia que fortalece a 

nossa energia vital, mediante um exercício combinado de 

respiração, movimento e intenção.  Permite o controle da 

ansiedade através da respiração, conservação da saúde, lon-

gevidade, evolução espiritual e aproximação da Natureza.  

PNL – A programação neurolinguística de acordo com 

seus criadores, Richard Bandler, matemático e programador 

de computadores e John Grinder, linguista, é uma metodo-

logia que estuda a estrutura subjectiva da experiência huma-

na e sua aplicação na geração de novos ou melhorados com-

portamentos. Trata-se de uma ferramenta educacional. Esta 

terapia veio revolucionar a nossa maneira de pensar, sentir, 

agir e viver. Ajuda-nos a conhecer a nós próprios e aos ou-

tros, utilizando técnicas e exercícios os vários canais de co-

municação interpessoal. Ajuda a aliviar traumas, a criar pen-

samentos mais positivos, a mudar hábitos antigos, a resolver 

conflitos interiores, a construir novas crenças, assim como 

intensifica a auto-estima, intensifica a responsabilidade, cria 

uma atitude mental positiva e um futuro mais atraente. 

FLORAIS DE BACH – Eduard Bach médico homeopata, 

bacteriologista e imunologista (1886-1936) desenvolveu 

grande intuição e sensibilidade, a ponto de sentir as vibra-

ções de cada flor que tocava com as mãos ou com a boca, 

identificando assim seu poder de cura. Dizia que a doença é 

a cristalização de uma atitude mental e que basta tratar 

essa atitude para que a enfermidade cesse. Deve tratar-

se a personalidade do paciente e não a enfermidade. A intui-

ção de Bach levou-o a afirmar que a doença não é material, e 

sim, energética. Devem-se tratar as causas (desequilíbrio 

energético) e não os efeitos (doença física). Os Florais de 

Bach têm sido usados nos últimos 80 anos mundialmente 

como terapia complementar. A terapia floral é um método 

de cura que atua por estratos, desde a periferia da consciên-

cia até ao inconsciente profundo. Funcionam pela estimula-

ção da capacidade do corpo se curar a si mesmo, através do 

equilíbrio de sensações negativas, auxiliando a pessoa a recu-

perar o autocontrolo e a sentir-se bem, favorecendo uma 

transformação pessoal no que toca ao seu modo de agir, ser, 

pensar sentir e relacionar-se. 

NUTRIÇÃO – Na análise crítica da monografia de Sara 

Lages de Sá Faria sobre 

“Terapia Nutricional 

na Perturbação de Hi-

peractividade e Défice 

de Atenção”, salienta 

que “os vários estudos 

realizados mostram que a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homeopatia


nutrição desempenha um papel importante na abordagem terapêutica, 

no entanto, há uma clara necessidade de se realizarem mais estudos 

controlados, em amostras de grandes dimensões, de modo a determinar o 

papel concreto da suplementação e das modificações alimentares no 

tratamento das crianças com esta perturbação.” Acrescenta ainda 

que “tendo em conta que ainda não existem critérios uniformes na 

terapia nutricional desta perturbação, é importante promover e explicar 

a importância de uma alimentação saudável, equilibrada e variada às 

famílias destas crianças, de modo a que estas tenham uma ingestão 

adequada de vitaminas, minerais e ácidos gordos essên-

cias, permitindo evitar ou 

suprir possíveis carências nestes 

nutrientes. De igual modo, é 

também fundamental despro-

mover o consumo de 

alimentos ricos em adi-

tivos alimentares sintéti-

cos, como corantes e 

conservantes, geralmente e 

infelizmente tão apelativos às crianças. É importante incutir hábitos 

alimentares e de vida saudáveis que se mantenham ao longo do seu 

desenvolvimento. Nas crianças já diagnosticadas com PHDA, a tera-

pia nutricional deverá ser incluída numa intervenção terapêutica multi-

disciplinar, o mais completa e eficaz possível.” 

KINESOLOGIA – Segundo informações evidenciadas e 

fornecidas no Curso de Terapeuta Holística, esta técnica foi 

descoberta na década de 60 pelo Dr. Goodheart, nos Esta-

dos Unidos. Permite, questionando ao corpo através do 

teste muscular, identificar desequilíbrios físicos, mentais, 

emocionais, energéticos, psíquicos, estruturais, nutricionais 

dos corpos subtis e corrigi-los. 

Através da Kinesiologia consegue-se que seja o organismo, 

não só a decidir qual o foco prioritário a tratar, mas também 

qual a estratégia terapêutica adequada, nesse momento, para 

resolver o problema. 

Prof. Teresa Vieira 

 

 

 

 

 

Wi-Fi: A Morte Invisível que 
está a destruir a geração mais 

Jovem em todo o Mundo? 
 
A Agência de Proteção Sanitária da Grã Bretanha, num 

estudo realizado em 2007, constatou que a “radiação de 

microondas na gama de frequência do wi-fi, causa alterações de 

comportamento, altera as funções cognitivas, activa a resposta ao stres e 

interfere com as ondas cerebrais.” Também mencionaram os 

possíveis riscos para a saúde das crianças que frequentam 

escolas com redes sem fio. 

No post “Uso de Extensivo de Telefone Celular Pode 

Triplicar Risco de Câncer de Cérebro” tinha sido referido 

que o uso intensivo de telemóvel pode triplicar o risco de 

cancro no cérebro. 

E não é de se duvidar que a radiofrequência dos telemóveis 

e das redes sem fio, das torres de rádio móvel e das redes 

WI-FI emitam radiação que de uma maneira ou outra, 

afecte as pessoas que estão dentro do seu raio de acção. 

O estudo “Interphone”, realizado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e publicado na International Journal of 

Epidemiology, apesar de não fornecer provas conclusivas 

sobre supostas terminais de segurança levanta 

suspeitas. Numa revisão realizada em Junho de 2010, 

assegurou que para cada cem horas de uso de seu telemóvel, 

o risco de meningioma – tumor cerebral – aumenta 26%. 

Fernando Pérez, vice-presidente da Fundação para a Saúde 

Geoambiental aponta que as crianças em casa são as mais 

vulneráveis, juntamente com as mulheres grávidas, idosos e 

enfermos. “Todos os estudos epidemiológicos têm demonstrado os 

efeitos reais das radiações na saúde e no desenvolvimento das crianças“, 

explica Pérez. 

Claro que há outros estudos que afirmam que a exposição a 

este tipo de radiação é seguro. Mas se fosse assim, por que 

estão a ser tomadas medidas na Europa? Um dos exemplos 

mais contundentes vem de seu país vizinho. Na França, 

estão a ser eliminadas as redes wi-fi em bibliotecas, colégios 

e lugares públicos, “mas em Espanha a lei remonta a 2001 e 

estabelece limites máximos de 4.000 vezes superiores aos recomendados 

pelo últimos estudos“, aponta Pérez. 
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http://www.noticiasnaturais.com/2014/05/uso-de-extensivo-de-telefone-celular-pode-triplicar-risco-de-cancer-de-cerebro/
http://www.noticiasnaturais.com/2014/05/uso-de-extensivo-de-telefone-celular-pode-triplicar-risco-de-cancer-de-cerebro/
http://www.noticiasnaturais.com/tag/radiacao/
http://ije.oxfordjournals.org/content/39/3/675.full.pdf
http://www.noticiasnaturais.com/tag/OMS/
http://www.noticiasnaturais.com/tag/espanha/
http://electrosensibilidade.blogspot.com/
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Por outro lado, existem ‘relatórios científicos’, que afirmam 

que as redes wi-fi são totalmente inofensivas, mas não se 

esqueça que a maioria destes “relatórios” são pagos pela 

“aliança WiFi” uma associação que representa a indústria 

WLAN, composta por mais de 200 grandes empresas. 

Os sintomas de uma alta exposição a redes wi-fi 

manisfestam-se como dor de cabeça, cansaço crónico, 

dificuldade para dormir, palpitações, dor de ouvido e 

insónia. 

Por isso, o melhor é prevenir, se for o caso. Estas são 

algumas medidas que nos podem proteger das radiações wi-

fi, tanto no escritório como em casa. 

1 – Desconectar a conexão quando não estiver a usar, 

especialmente durante a noite. 

2 – Substitua o acesso sem fio, mediante cabo de rede, ou 

um PLC que permita usar as suas próprias tomadas elétricas 

e soquetes como rede local. 

3 – Não abuse do telemóvel. O melhor é utilizá-lo com a 

função “alta voz” activada. 

4 – Não utilize telefones sem fio DECT em sua casa, os 

quais emitem grandes doses de radiação. Se não tiver outra 

opção a não ser um telefone sem fio, escolha as opções tipo 

ECODECT, que pelo menos evita o problema quando o 

telefone está descansando na base. 

Participe também da discussão no Fórum Notícias Naturais. 

 

Leia mais: 

Uso de Extensivo de Telefone Celular Pode Triplicar 

Risco de Câncer de Cérebro 

http://www.noticiasnaturais.com/  

 

Síndrome da Kundalini   
 

O Despertar da Kundalini  

Uma vez despertada, a Kundalini ascende através dos 

chakras, pela coluna vertebral, por um canal chamado sushu-

ma ou por canais acessórios denominados ida e pingala 

(Washburn, 1999). Segundo o sistema Hindu, esses canais 

ou nadis seriam em tomo de 72.000 em cada pessoa, segun-

do o Shiva Svarodaya (Johari, 1987) desempenhando o papel 

de canalizar as energias que por eles até aos centros de ener-

gia ou chakras. Desses nadis destacam-se 14 principais, que 

também equivalem aos catorze meridianos da acupunctura. 

Entre eles, ida nadi - lua, de natureza feminina, do lado es-

querdo e pingala nadi - sol, de natureza masculina, do lado 

direito. 

O sushuma localizar-se-ia ao 

centro e faria a ligação directa 

entre os sete chakras. Os outros 

dois, entrelaçados em forma de 

hélice, seriam secundários. As 

escrituras do Tantrismo e do 

Hatha Yoga recomendam o 

despertar guiado de Kundalini 

apenas pelo canal central, a fim 

de prevenir certos perigos. A 

subida de Kundalini através dos 

chakras desperta esses centros 

que por sua vez propiciam experiências de novos estados de 

consciência (Boorstein, 1996; Grof, 2002). 

Essa ascensão é entendida como um processo de transcen-

dência do corpo e da mente. Ao ascender, a Kundalini en-

contraria nós, que são bloqueios estruturais segundo as es-

crituras sânscritas, os mais importantes seriam o "nó" da 

área anal, o do coração e o entre as sobrancelhas, sendo que 

estes nós criam os sintomas indesejáveis ou bloqueios que 

podem levar a problemas mais sérios que são advertidos por 

Shivananda (1932). 

Segundo as tradições Tântricas a ascensão de Kundalini dura 

um breve período, após o que retoma a um centro mais 

baixo, sendo objectivo a repetição desse estado quantas ve-

zes forem necessárias para a Kundalini se alojar no centro 

http://forum.noticiasnaturais.com/Topico-wi-fi-morte-invis%C3%ADvel-que-est%C3%A1-destruindo-a-gera%C3%A7%C3%A3o-mais-jovem-em-todo-o-mundo
http://www.noticiasnaturais.com/2014/05/uso-de-extensivo-de-telefone-celular-pode-triplicar-risco-de-cancer-de-cerebro/
http://www.noticiasnaturais.com/2014/05/uso-de-extensivo-de-telefone-celular-pode-triplicar-risco-de-cancer-de-cerebro/
http://www.noticiasnaturais.com/
http://www.geobiologiapiramidal.pt/
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do topo da cabeça definitivamente. Acredita-se, nessa tradi-

ção, que a actividade da Kundalini nos centros inferiores 

possa ser perigosa, por isso o yogui guia a Kundalini para 

um centro não inferior ao do coração, em função de evitar 

efeitos desagradáveis, como por exemplo transtornos da 

sexualidade. Entre as práticas que poderiam auxiliar na as-

censão da Kundalini, para os yoguis, estaria a prática da con-

centração e da respiração controlada.  

A Kundalini pode, no entanto, ser bloqueada nos pontos de 

tensão (chamados nós) ao passar por eles geraram uma sin-

tomatologia dolorosa entre outros sintomas, Scotton (1996);  

Kason (2000); Sanella, (1992). Pensa-se que o calor gerado 

pela resistência acaba por dissolver o bloqueio e a Kudalini 

contínua em ascensão. Segundo a tradição a Kundalini as-

cende até o sétimo chakra, no centro e topo da cabeça, pro-

piciando uma experiência de iluminação, de não-dualidade.  

Alguns autores fazem referência ao despertar parcial e ao 

despertar completo, chamando atenção para os perigos que 

um despertar parcial pode propiciar, podendo levar a com-

plicações físicas e psíquicas. Narayananda (1960) descreve 

algumas sensações que podem acompanhar esse despertar: 

sensação de ardor, dor, palpitações, tremores, formigueiro 

(parestesias). Paulson (1991) define que este despertar pode 

ser acompanhado por fenómenos como movimentos espon-

tâneos, sensações somáticas, fortes fluxos de energia pelo 

corpo, padrão respiratório incomum, luzes e sons interiores, 

fenómenos de ordem para-

psicológica ou ainda experi-

ências de projecção de 

consciência.  

Coloca-se a questão se a 

Kundalini seria, portanto, 

um de entre outros cami-

nhos para despertar os po-

deres parapsíquicos ou se 

estariam esses últimos de-

pendentes do despertar de 

Kundalini. Segundo Krishna (1992), "todas as experiências 

místicas se baseiam na activação de Kundalini", ou seja, a 

Kundalini é a base de todas as experiências psicoenergéticas. 

Para Sanella (1992), autor do livro The Kundalini Experien-

ce Psychosis ar Transcendence, a Fisiokundalini é uma entre 

muitas experiências psicoespirituais. Para Sanella, as experi-

ências visionárias pertencem a um grupo nãoKundalini, 

Johari (1987) pensa que a Kundalini é uma força vital que 

suporta todas as actividades corporais.  

Segundo o Hatha Yoga, a Kundalini está presente em todos 

os fenómenos manifestos, sendo ao mesmo tempo estática, 

adormecida na base da coluna, e cinética, utilizada para os 

fenómenos de sobrevivência. Essa energia estática pode 

ascender através da prática de mudras, massagens, gestos, 

asanas ou posturas, acompanhados de meditação entoação 

de mantras, técnicas de visualização e outros métodos. A 

ascensão também pode 

ocorrer no decurso de 

actividades que propici-

em o acesso a estados 

modificados de consci-

ência (Grof, 2002; Nel-

son, 2000).   

Danucalo e Simões 

(2006) descrevem basea-

dos em pesquisas cientí-

ficas relacionadas com o 

yoga, meditação e experiências místico-religiosas um conjun-

to de alterações desde uma alteração na resposta galvânica 

cutânea, adaptações musculares, cardiorrespiratórias, meta-

bólicas, sericás, hormonais, assim como alterações a nível da 

pineal, percepção extra-sensorial, memória exta encefálica, 

demonstrada através de electroencefalográfias (EEG).  

Katz (1973) também constatou que essa fenomenologia 

também tem sido relatada no decorrer de experiências medi-

tativas transcendentais. Podemos considerar como um des-

pertar espontâneo de Kundalini, ou síndrome de Fisiokun-

dalini, que foi precipitado pelas experiencias realizadas, le-

vando a um estado modificado de consciência. 

Conforme foi descrito por alguns pacientes, "... a sensação 

faz o sistema nervoso central criar tensão, os pontos de ten-

são em geral provocam dor durante a meditação... " (Grof & 

Grof, 1992; Grof, 2002), a maioria dos pacientes não possu-

ía nenhuma familiaridade com este tipo de fenomenologia, o 

que fez com que a descrição nos parecesse mais autêntica. 

Ed ição Qadr imestra l  
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Vários autores descrevem tal despertar como uma energia 

que ascende lentamente através da coluna vertebral até a 

cabeça, voltando depois ao abdómen (Almendro, 1994). 

Existem muitas pessoas que passam por esse processo de 

uma forma provocada devido a um desenvolvimento espiri-

tual como meditação excessiva, práticas evolutivas em exces-

so ou pode surgir um despertar espontâneo ou parcial da 

Kundalini devido ao excesso de trabalho, gravidez, meno-

pausa, uso de drogas, traumatismos graves na região sacro 

coccígea, traumas, medos excessivos ou excessos sexuais 

como descrevem os autores Michaud, (1998) e Paulson 

(1991).  

Desde as raízes literárias 

do pensamento hindu aos 

movimentos da nova era 

que se fala destas experi-

ências que podem ocorrer 

espontaneamente ou atra-

vés de um treino, como 

acontece nas escolas de 

Kundalini yoga (fundador 

Yogi Bhajan, 1980); Me-

ditação transcendental (fundador Maharishi Mahesh Yogi 

1959) que são difundidas actualmente um pouco por todo o 

mundo e onde descrevem imensos benefícios.  

Shivananda em (1935) já mencionava que durante o decorrer 

deste processo poderiam surgir cinquenta e quatro poderes 

psíquicos, mas adverte da necessidade de ser guiado por um 

Guru e dos perigos de um despertar sem preparação, afirma-

va onde uns enlouquecem outros se libertam, aconselhava 

uma alimentação vegetariana, estilo de vida adequado e a 

purificação da mente, assim como requisitos essenciais o 

aspirante deveria ter fé, devoção, um desejo ardente pela 

libertação do ser. 

Muitas pessoas sentem-se diferentes, estranhas e chegam a 

temer estarem a ficar loucas com tais sensações. Outras fi-

cam caladas com receio de serem mal interpretadas. Grof 

(1992) sugere que a atitude mais pertinente face a pessoas 

que passam por tais experiências é a de ajudar a pessoa a 

compreender e aceitar o que acontece consigo.  

Refere nos estágios iniciais as sensações predominantes se-

rem de tensão originada pela experiência, chegando ao pon-

to culminante do despertar podem surgir poderes especiais, 

por fim uma sensação de profunda paz interior, amor e ex-

periências visionárias.  

De uma forma genérica, estas podem ou não ser experiên-

cias integrativas, estruturantes para o Eu, que levam ao cres-

cimento espiritual ou ao surgimento de estados confundíveis 

com patologias mentais. 

 

Kundalini Clinica e Clássica  

"…A Fisiokundalini é, pois, a lenta progres-

são da sensação de energia originando-se na 

parte inferior do corpo, elevando-se através da 

garganta para dentro do abdômen, onde esse 

estímulo alcança o seu ponto dominan-

te…" (Sanella, 1992). 

 

Essa citação refere-se ao modelo apre-

sentado por Bentov (1990) para descre-

ver o trajecto  percorrido pela Kundalini. 

De acordo com esse modelo, a Kundali-

ni caminha através das pernas, costas, até 

ao topo da cabeça e então desce pelo rosto, através da gar-

ganta, até terminar no abdômen. O modelo de Bentov foi 

denominado "Modelo Clínico de Kundalini".  

Em contraposição a esse modelo, existe o clássico, descrito 

na escrituras do Yoga e do Tantra da Índia, que relata que a 

energia Kundalini caminha da base da espinha pela coluna 

vertebral, passando pelos centros energéticos, passado os 

três bloqueios que podem gerar certa sintomatologia doloro-

sa. Para os yogues o despertar de Kundalini acontece ao 

longo de anos, enquanto uma pessoa comum pode ter uma 

experiência de um ciclo de Kundalini sem que isso represen-

te o seu verdadeiro despertar. 

Conclui-se que a vertente clássica busca a experiencia do 

desperto da Kundalini descrevendo as suas experiencias e 

técnicas. A vertente Clinica buscam entender o que produz 

os sintomas, se o despertar depende de factores paranormais 

ou naturais, como funciona o processo e possíveis tratamen-

tos, em que medida pode ou não beneficiar o ser humano 

(Bentov, 1990; Sannella, 1992). 
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Kundalini e a Prática  

A Kundalini pode ser despertada com ou sem uma prática 

espiritual. No entanto, segundo alguns autores, quando 

acontece sem uma consciência espiritual pode ser considera-

da prematura e causar fenómenos indesejáveis. Judith 

(1993), Anodea (1993) e Paulson (1991) descrevem o apare-

cimento de doenças, múltiplas personalidades, perdas de 

memória, depressão e outros transtornos acompanhando o 

despertar de Kundalini. Segundo algumas linhas de pensa-

mento (Krishna, 1992), a vida espiritual depende do poder 

de Kundalini isto se entendermos "espiritual" como atitudes 

que levam a experiências psíquicas e a estados ampliados de 

consciência.  

Mas terá a experiência de iluminação ou consciência unitária 

que passar obrigatoriamente pelo síndrome de Fisiokundali-

ni? Por que motivo alguns místicos nunca relataram essas 

experiências? Para o facto Lee Sanella (1992) propõe duas 

explicações:  

 

 (1) Esses místicos, médiuns ou praticantes espirituais não 

possuírem obstruções ou resistências psicofísicas nos nadis e, 

por isso, não experienciaram os sintomas da Fisiokundalini. 

(2) A sua compreensão psicoespiritual é resultado de um 

despertar parcial da própria Kundalini.  

 

John (1978) da Love-Ananda, diferencia os diferentes esta-

dos do despertar de Kundalini, das experiências místicas, aos 

fenómenos psíquicos do grande despertar espiritual relacio-

nando os primeiros ao sistema nervoso e o último ao poder 

transcendental ou espiritual. Também existem relatos de 

experiências de despertar de Kundalini com uso de L.S.D. 

Embora induzam estados modificados de consciência, estes 

métodos não podem ser considerados como uma forma de 

verdadeira transcendência, segundo o mestre da Love-

Ananda, "o caminho que leva a Deus depende da Kundalini.  

Em contrapartida Sanella afirma que no despertar da Kun-

dalini o individuo tornar-se absorvido no âmago da mente e 

não na compreensão de Deus. Portanto, a prática e o desen-

volvimento espirituais no sentido de transcendência do ego, 

da verdadeira transcendência não significa Kundalini. 

"Encaro o despertar de Kundalini como uma experiência 

que serve fundamentalmente à transcendência do Self e à 

transcendência da mente", como "veículo da evolução para a 

consciência", Não igualando a própria evolução, "à verdadei-

ra realidade da existência" (Sanella, 1992). 

 Conclui-se que a experimentação da Kundalini pode ocor-

rer espontaneamente, ou de um processo de auto desenvol-

vimento sem que isso envolva um processo espiritual ou 

religioso.  

Prof. Norberto Ribeiro 

 

Ed ição Qadr imestra l  

http://naturalclinic.novasterapias.com/


 

Finalmente, ele só deve servir-se da ciência e do domínio que adquiriu 

para manifestar todas as qualidades e virtudes do amor desinteressado! 

É por esta qualidade – o desinteresse – que reconhecereis um verdadei-

ro Mestre. 

 

Cada Mestre vem à terra para manifestar mais especificamente uma 

qualidade: há, pois, Mestres da sabedoria, Mestres do amor, ou da 

força, ou da pureza… e compete a cada um de vós escolher aquele por 

quem sentis maior afinidade para o vosso desenvolvimento espiritual. 

Mas todos os verdadeiros grandes Mestres têm, obrigatoriamente, esta 

qualidade comum: o desinteresse. 

Ensinamentos do Mestre Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Momentos de Reflexão 
 

O que é um mestre espiritual? 

Dada a natureza do mundo espiritual, é preferível não penetrar nele do 

que penetrar sem guia, como algumas pessoas fazem, para sua infelici-

dade. Compraram livros onde vêm expostas técnicas de concentração, de 

meditação e de respiração, e ei-las lançadas em exercícios que acabam 

por transtorná-las física e psiquicamente. Sim! Como é possível tantas 

pessoas, que jamais teriam a ideia de escalar uma montanha sem guia, 

aventurarem-se sozinhas na exploração do mundo psíquico? Elas não 

viram que os perigos de se perderem, de caírem em precipícios ou de 

ficarem submersas nas avalanches são muito maiores nessas circunstân-

cias.  

É extraordinário! Elas pensam que podem desembaraçar-se muito bem 

sozinhas no mundo psíquico! Por isso há tantos desequilibrados entre 

os que se dizem espiritualistas. 

Vós perguntareis: «Sim, mas como é que se reconhece um verdadeiro 

Mestre? Existem tantos impostores e charlatães prontos a aproveitar-se 

da credulidade dos humanos!» 

Um verdadeiro Mestre, no sentido espiritual do termo, é um ser que, 

em primeiro lugar, conhece as verdades essenciais; não o que este filósofo 

ou aquele pensador escreveram, mas o essencial, segundo a Inteligência 

Cósmica. Em segundo lugar, ele deve ter tido a vontade de dominar, 

submeter e controlar tudo em si próprio, e ter conseguido esse objetivo.  
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CURSO DE TERAPEUTA HOLISTICO*  
(Início em Setembro de 2016 BARCELOS) 

 
O Curso de Terapeuta Holístico tem como objetivo a for-

mação de terapeutas, munidos de conhecimentos e compe-

tências que os torne capazes de intervir de uma forma eficaz 

nos diferentes domínios desta área. Assiste-se, hoje, à valori-

zação dos fatores terapêuticos com auxílio do bem-estar e 

saúde, com uma cada vez maior procura da compreensão da 

totalidade do homem. 

Aliando a uma crescente consciência da importância das 

terapias naturais, surge a necessidade da formação de técni-

cos especializados que possam intervir, de forma idónea, no 

acompanhamento holístico do indivíduo, abrangendo vários 

contextos. 

A doença, seja física ou psíquica, resulta de um distúrbio na 

qualidade, na quantidade, na distribuição e no fluxo dessa 

energia pelo organismo. Uma disfunção dessa energia pode, 

por exemplo, permitir a penetração e a proliferação de ger-

mes num corpo assim debilitado, o que seria impossível 

num corpo saudável, onde a energia vital se encontrasse 

bem distribuída e em quantidade suficiente. 

Esse “ corpo vital” desequilibra-se a partir de hábitos erra-

dos, pela acção do ambiente ou por outras causas, nas quais 

os adeptos da escola Hipocrática agiam, aplicando dietas, 

ervas, minerais, massagens medicinais e práticas médicas 

especiais. Este curso proporciona o recuperar de saberes 

ancestrais repleto de técnicas terapêuticas para uma valoriza-

ção da saúde e bem-estar. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10 Disciplinas da área da Saúde. 32 Terapias Complementa-

res. 

 

AVALIAÇÕES 

Frequência requeridas e aprovações nas avaliações + casos 

práticos 

Formação de 2.500 Horas. Estágio incluído. 

Duração: 4 Anos. 
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Formação Certificada 

APRESENTAÇÃO DO CURSO DE  

TERAPEUTA HOLISTICO - BARCELOS 

 DETALHES  

Apresentação da formação dia 9 de Setembro de 2016 - 

19.00H. 

 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

No final da ação os formandos aprovados terão direito a 

um certificado de formação profissional. Certificado de 

Formação Profissional de acordo com o modelo publica-

do na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.  

 

CONTATO E INSCRIÇÕES: 

Sentir - Semente de Estudos Naturais de Técnicas e In-

vestigação de Reiki. 

 

Telefones: 929 075 561 / 929 111 174 

 

Morada: Rua Dr. José António  

Peixoto Pereira Machado nº 218,  

4750-309 Barcelos. 

www.sentireiki.com  

E-mail: info@sentireiki.com 

*Curso Registado: Proc nº 3790/2013 

INFORMAÇÕES:   
INSTITUTO PORTUGUÊS DE MEDICINA HOLISTICA INTEGRATIVA 

Telm: 918 792 945 / ipmhi@novasterapias.com /ipmhi.novasterapias.com 

http://www.novasterapias.com
http://ipmhi.novasterapias.com/
http://www.apthi.pt/

