ENCONTROS COM O INFINITO
A todos nós nos foi dito que retas paralela nunca se
encontram. No entanto, eu olho para carris de comboio,
como na figura ao lado e não é isso que vejo.
Todos os objetos e seres do planeta têm peso e são
atraídos para o centro da Terra. No entanto, uma espiga
de trigo ergue-se na vertical em toda a sua glória, atraída
pelo Sol, contrariando a lei da gravidade, pois a maioria da
sua substância, consequentemente, do seu peso encontra-se no cimo e não há lei
da Mecânica que explique isto.
A LINGUAGEM DAS
PLANTAS
Qual o segredo mágico que fala
silenciosamente,
mas
eloquentemente, no coração de
cada flor? Escondido na
vegetação ou exposto alto sobre
as sebes, uma mensagem vem
soando da eternidade para
quem conseguir ouvi-la – mil
variações de um único poderoso
tema.

A Natureza (mundo orgânico) encerra ainda mistérios que põem em
questão a Ciência Oficial. Este curso, ENCONTROS COM O
INFINITO, permite-nos estender a nossa compreensão do Universo
para além do Infinito, para além dos limites da Ciência atual.
Nele exploraremos, sobretudo, a lei das polaridades (lei universal) através de
exercícios de geometria projetiva e de exercícios de observação

ESTRUTURA: 4 módulos de 8 horas cada
LOCAL: A designar

Através dos tempos, a natureza
- sobretudo, a natureza da
planta – vem falando ao
coração humano. Em glória de
cor e individualidade de forma,
as plantas falam. No passado, o
Homem escutava a Natureza
como se num sonho; com
determinação, em tempos mais
recentes, ele torna-se mais
consciente dos seus segredos.
Ao fazê-lo, voltou a sua
atenção, sobretudo, para o
mundo inorgânico e, com os
segredos resgatados desse
mundo escuro modelou a vida
moderna. Esse mundo escuro é
o domínio de Plutão e daí,
ouvimos
o
rugir
das
profundezas. Onde Plutão reina,
Perséfone está presa, mas,
segundo a lenda, somente
metade do ano.

DATAS: A designar
HORÁRIO: 9:00 às 18:00
PÚBLICO-ALVO: Qualquer pessoa com interesse no tema
Nº MÍNIMO de PARTICIPANTES: 10 pessoas
FORMADORES: João Castella e Erica Pires
ORGANIZAÇÃO: Particular com o apoio da ABIOP – Associação
Biodinâmica Portugal e da Sociedade Antroposófica em Portugal
CUSTO:

€ 25/dia/participante (Total: €100) +IVA

(possibilidade

de descontos em situações devidamente justificadas)

€15/dia/participante para sócios da ABIOP e da
Sociedade Antroposófica
INSCRIÇÕES: Por envio de E-Mail para castella.joao@sapo.pt até

O Homem moderno, na sua
busca
dos
segredos
da
Natureza, esqueceu-se de que
quando a planta fala em beleza
viva de cor e em forma é de um
outro mundo que fala, não do
reino de Plutão. Ela fala de
Perséfone liberta, não presa.
Ao aprender a compreender a
Natureza viva, quando ela fala
através da planta, temos de ter
a chave de dois mundos, um no
qual Perséfone está prisioneira
mas também o outro, onde ela
está livre. Temos de ouvir a
planta falar a partir de estes
dois mundos, pois a planta é,
sem dúvida, uma síntese de
ambos, uma criação, tal como o
arco-íris, posicionado entre a
Luz e a Escuridão.
Entender
esta
linguagem
conscientemente segundo a via
moderna do puro pensamento e
raciocínio científico é não só
possível como essencial. É vital
para o futuro bem-estar da
Natureza e também da
Humanidade.

PROGRAMA

MÓDULO 1: ENCONTRO COM O ESPANTO - 8 horas
A Lei das polaridades
Caracterização de Plano, Reta e Ponto
Retas paralelas; Noção de Infinito
Polaridade ponto – plano (3D); polaridade ponto – reta (2D)
Reta como conjunto de pontos e reta como entidade primária. O mesmo
em 3D
Proposições de incidência
Sólidos Platónicos
Outros exemplos
MÓDULO 2: ENCONTRO COM A REALIDADE - 8 horas
Espaço e Contra-Espaço
Centro e Periferia
Carácter ponto e carácter plano
Localização do Infinito - O infinitamente grande e o infinitamente pequeno
Noção de espaço – discreto ou contínuo
Noções de Perspetiva - Ponto de fuga e Linha do Horizonte – observação
de pinturas
Evolução humana e tipo de pensamento (atomístico v imaginativo)
MÓDULO 3: ENCONTRO COM OS PROCESSOS - 8 horas
Geometria Projetiva em 3D
Cone e Plano Horizontal (linha de horizonte)
Relativo e Absoluto
Ponto estrela (início) e semente como fim/objetivo
Campos de forças e Substâncias
Gravidade – força direcional e Levidade – espaço de sucção
MÓDULO 4: ENCONTRO COM A VIDA - 8 horas
A Planta entre o Sol e a Terra
Geometria Projetiva e o Mundo Vegetal
Estrutura e Conteúdo
Forças Terrestres e Forças Cósmicas (periféricas)
Qualidades materiais e qualidades organoléticas
A Lei das Polaridades e o desenvolvimento humano – polaridade e
trimembração
Desenvolvimento exterior e desenvolvimento interior

TOTAL: 32 HORAS

