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Editorial

Queremos falar, aqui, sobre o 
último Retiro do NENL: uma opor-
tunidade de conhecermos melhor o 
Núcleo Espírita Nosso Lar. Coorde-
nado pelo Ir. Jaime Regis, teve a par-
ticipação de pessoas de todo credo, 
idade e condição cultural que se en-
contram num espaço para reflexão 
sobre paz, harmonia e serenidade 
dando a si mesmo permissão para 
refamiliarizar-se com o seu “ser”, 
fortificando o “eu” e renovando o 
contato com a reflexão sobre o seu 
poder pessoal. 

O Tema do Retiro 2012 foi 
Questionamento – o mesmo que 
estamos vivendo no mundo: Para 
Onde Caminha a Humanidade? 
Questionamentos nossos de cada 
dia e, enquanto questionamos, o 
tempo vai passando. Permeiam nos-
sos pensamentos a falta de foco, as 
angústias, a não aceitação de nós 

mesmos e do semelhante... E esta é 
a origem do sofrimento dos dias de 
hoje. Será que a Terra tem prazo de 
validade? E os recursos naturais, dos 

quais abusamos sem nos preocupar-
mos com as próximas gerações?

 “A natureza é uma dádiva Di-
vina, o livro Divino onde as mãos 
de Deus escrevem a história [...]” 
(EMANUEL).

É bom lembrar sobre a Lei de 
Causa e Efeito, que assegura a rea-
ção como consequência de toda a 
ação de nossa responsabilidade.  A 
liberdade de fazer o que se quer está 
condicionada à liberdade de fazer o 
que se deve. O Direito à liberdade 
está atrelado ao da Responsabilida-
de, quanto mais livre é o individuo, 
mais responsável ele deve ser. O ob-
jetivo da responsabilidade é o ama-
durecimento do ser ao longo das 
suas experiências vividas nos planos 

material e espiritual. O homem tem 
liberdade de pensar e agir e, esta li-
berdade é intensificada pela nossa 
educação, humildade e coragem.

Mas, quais seriam as soluções 
para um mundo melhor? As respos-
tas são as mais diversas: educação, 
melhores remunerações, solidarie-
dade, altruísmo, postura mais ativa, 
melhorar o padrão vibracional e 
espiritual. Mas, lembremos de que 
tudo é reflexo de nós mesmos, e que 
estas foram estratégias que utiliza-
mos desde o princípio da Humani-
dade para garantirmos nossa sobre-
vivência.

Compete a nós sairmos do dis-
curso para a prática, para a ação. 
Aliás, sermos os mesmos na palavra 

e na ação.  Lembrando que somos 
seres espirituais passando por uma 
experiência humana e que nosso “Eu 
Divino” é um ilustríssimo desconhe-
cido. Ele detém o poder de transfor-
mação e, às vezes, age através de nós 
sem que tenhamos consciência, em 
pequenos atos, melhorando nossas 
emoções e sentimentos, nos mos-
trando que é possível sermos felizes. 
O caminho da felicidade sugerido 
pelo Cristo é o do autoconhecimen-
to e a grande mola propulsora é o 
nosso Eu Divino, nos motivando 
ao caminho da autotransformação 
e despertando a Fé: Fé em mim, Fé 
em Deus e em todos os seres. 

Retiro Universal de 2012

expediente

Novos trabalhadores do NENL/CAPC
Nossa Casa encontra-se em festa 

com a chegada dos novos voluntá-
rios  que se apresentam para traba-
lhar.

Após meses de estudo da doutri-
na realizado aos sábados de 16:00h 
as 18:00h, sob a coordenação do 
Irmão Jaime Régis, os 186 candida-
tos a voluntários do NENL/CAPC, 
finalmente puderam no dia 04 de 
março próximo passado, participar 
do Retiro Universal de 2012. Duran-
te todo o dia, das 08:00h as 19:00h, 
ouviram palestras, depoimentos, 
discussões  que propiciaram refle-
xões sobre suas próprias condutas e 
crenças.

O Retiro é o encerramento desta 
primeira etapa e propicia a tomada 
conhecimento dos deveres, obriga-
ções, além da autorização para iní-
cio dos trabalhos como voluntário.

A partir daí, os novos trabalha-
dores se apresentaram no Departa-
mento de Voluntários e Contribuin-
tes para se cadastrar e escolher o dia 
e local de trabalho no NENL, em São 
José, ou no CAPC, em Florianópo-
lis, recebendo, além das instruções, 
documento para se apresentarem à 
nova coordenação. É também nesta 
oportunidade que o novo voluntário 
se matricula na Escola de Médiuns.

Sejam bem-vindos irmãos!

Mais uma vez, o 
nosso Bazar de Ar-
tesanato é realizado 
nas dependências do 
NENL, em São José, no 
sábado, dia 31 de mar-
ço de 2012, logo após 
a palestra da tarde e a 
apresentação do Grupo 
de Cantoterapia.

Repete-se o suces-
so de vendas de lindas 
peças artesanais, como 
trabalhos em madei-
ra, em tricô, crochê, 
camisetas customiza-
das, toalhas bordadas, 
pufs, panos de pratos, peças de 
decoração e muito mais.

Uma excelente ocasião de con-
fraternização entre  colaboradores, 
familiares, amigos e comunidade 
em geral, que puderam aproveitar, 
também, um delicioso café solidá-
rio com doces e salgados.

Agradecemos aos colabora-
dores da instituição que doaram 
peças de artesanato prontas, ou 
material para a confecção de novas 

peças e aos que se colocaram 
à disposição para o trabalho. 
E, de forma muito especial, 
aos irmãos que, utilizando 
do artesanato como terapia, 
trabalharam o ano todo para 
realização do Bazar. Também 
agradecemos a participação 
espontânea de pessoas da co-
munidade e simpatizantes da 
Casa que fizeram doações e coope-
raram na concretização deste pro-

jeto, contribuindo, desta forma, na 
arrecadação financeira para a ma-
nutenção da Casa.

BAZAR DE ARTESANATO DO NENL 

FotoS ritA gErbEr

FotoS ANDrE MAiA
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Medicina é uma palavra deriva-
da do Latim e significa a arte 

de curar.
Estamos no mundo para nos curar.

Mas, o que é estar curado? Se 
estivermos livres de sintomas, de 
doenças, estamos curados?

Curado é aquele que cultiva e 
cria habilidades para sair das crises.

Curar-se é abandonar velhos pa-
drões, adaptar-se e harmonizar-se.

Curar-se  é dar um passo a fren-
te e dizer ao Criador: Aqui estou!

Para curar-se é preciso vencer a si mesmo, 
ritmar o caráter ao compasso da natureza e 
do coração.

O Universo é movimento. Deus criou a 
vida possibilitando que a energia conspire na 
natureza, recriando-a. Isto exige de nós trans-
formação, mudança, desapego, crescimento, 
ciclos.

A vida é um caminho de dualidade. 
Como tal, requer flexibilidade, diversidade, 
equilíbrio, união, harmonia.

Nossos ancestrais já haviam compreen-
dido que “[...] cada ação do homem é uma 
semente. Ele planta, ele colherá. O Grande 
Espírito deixa seus filhos livres para semear. 
É colhendo, experimentando o gosto do fru-
to, que eles aprendem a escolher as sementes 
amanhã” (CASTRO; FERAUDY, 2005, p. 203 
– 204).

A conexão com nosso passado, com 
aqueles que vieram antes de nós, nos ajuda a 
encontrar força e sabedoria para caminhar no 
futuro. Nós somos o resultado de milhares de 
pessoas, que viveram, aprenderam, criaram, 
ensinaram. Eles tornaram possível nossa 
realidade, errando ou acertando. Eles hon-
ravam os que já passaram por nossa Terra. 
O que eles fizeram no passado impactam as 
gerações presentes. A reconexão com os an-
cestrais ajuda a compreendermos quem nós 
somos e da onde viemos. 

A Medicina da Terra ocupa-se com nos-
sas conexões com nossos antepassados, com 
a Terra, com os elementos, e com outras for-
mas de vida que dividem o meio ambiente 
conosco - os reinos mineral, animal e vegetal. 

Essas conexões agem como ondas que nos 
habilitam sintonizar com o Todo. 

A Medicina da Terra evita que nos julgue-
mos vítimas de circunstâncias, e ensina-nos a 
ser mestres de nosso próprio destino. A Me-
dicina da Terra nos auxilia a tomar controle 
da nossa própria vida. 

Essencialmente, a Medicina da Terra é 
um sistema de autoconhecimento. Nos ajuda 
como conhecer e entender a nós mesmos. É 
um meio de descobrir potenciais ocultos para 
desenvolver e dar maior sentido na vida. Ela 
também nos possibilita entender os outros e 
ter melhores relações humanas. Achar o sig-
nificado e propósito de nossas vidas. Ela nos 
encoraja para aceitar a responsabilidade pela 
nossa própria vida e a ter liberdade pessoal. 
Então, na Medicina da Terra, vence a verdade 
livre, individual, que requer constante acom-
panhamento pessoal e responsabilidade ao 
longo do caminho. 

A Medicina da Terra utiliza  todos os re-
cursos que a natureza oferece e que o homem 
criou para oportunizar aos seres humanos a 
compreensão de que somos os únicos respon-
sáveis por nós mesmos e por nossa transfor-
mação. Precisamos ser nós mesmos, viver-
mos a nossa verdade: precisamos incorporar 
nosso próprio espírito.

“Importante que sejas o que És no inti-
mo de teu ser e não o que aparentas ser. Já é 
tempo de ser o que se É. Ser é estar no Todo. 
O teu pensamento te levará onde quiseres. 
É importante ocupares  teu lugar para seres 
feliz. Ao seres, conhecerás teu  livre-arbítrio, 
caso contrário viverás escravo em liberdade”  
(PAIVA, 1994).

Guia da Saúde

    FONTE
Aulas da disciplina Medicina da Terra.  Escola de Médiuns, NENL, 2012.    
CASTRO, Mariléia de; FERAUDY, Roger. Haiawatha, O mestre da raça vermelha. Santo André: Editora do 
Conhecimento, 2005.
PAIVA, Anton Ponce de Leon. E o ancião falou. São Paulo: Editora Aquariana, 1994.

MEDICINA DA TERRA
Sandra Maria Farias

A medicina é a arte de imitar os processos curativos da natureza 
(Hipocrates).

Quem é este profissional?
Nossos pais e avós nos contam que havia 

um “doutor” que atendia toda família, e até 
realizava partos. Era um clínico geral que fa-
zia atendimento em seu consultório e vinha 
em casa, quando necessário.

Com o desenvolvimento da indústria e 
da tecnologia, o médico iniciou o caminho 
da especialização, e foi perdendo a visão 
integral do seu paciente, focalizando sua 
atenção em um órgão ou sistema e sua sin-
tomatologia.

Na década de 1970, as lutas sociais cres-
ciam em nosso país com reivindicações de 
democracia, liberdade e acesso aos serviços 
públicos de qualidade. Neste cenário, ressur-
giu a formação deste “antigo” profissional da 
saúde, havendo a criação de residência mé-
dica em MEDICINA GERAL E COMUNI-
TÁRIA, no Rio Grande do Sul, Rio de Janei-
ro e Pernambuco.

Nos anos de 1980, a democracia foi 
consolidada e a nova Constituição foi pro-
mulgada, tendo, no capitulo da saúde, o sur-
gimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
com suas diretrizes, cujas três principais são: 

•	 Universalização	da	Atenção	(a	porta	
de entrada é livre e gratuita).

•	 Integralidade	da	Atenção	(o	cidadão	
deve ser atendido em todas suas ne-
cessidades).

•	 Participação	 Popular	 (criação	 de	
Conselho local, municipal, estadual 
e federal de saúde com participação 
do usuário, influenciando na organi-
zação das diretrizes de saúde).

Na  década seguinte, surgiram as equi-
pes de Saúde da Família, que faziam e fazem 
sua prática nos Centros de Saúde, próximo 
às comunidades, com profissionais médicos, 
enfermeiros, odontólogos, técnicos de en-
fermagem, agentes comunitários de saúde e 
alguns especialistas.

As equipes de Saúde da Família fazem 
atenção primária à saúde, ou seja, atendem, 
diagnosticam e tratam os problemas mais 
comuns de saúde, encaminhando as situ-
ações que merecem o cuidado de especia-
listas. Também priorizam a prevenção de 
doenças e a promoção à saúde através de 
grupos de educação à saúde e visitas domici-
liares. Neste cenário, o papel do médico com 
formação na visão integral da pessoa é es-

sencial. Sua prá-
tica é atenção ao 
adulto, à criança, 
ao adolescente, 
ao idoso resol-
vendo 90% dos 
agravos de saúde. 
Fazendo sua prá-
tica nos Centros 
de Saúde, próxi-
mo à comunida-

de, conhecendo as famílias, sua moradia, 
seus problemas cotidianos fazendo a inte-
gralidade da atenção.

A especialidade de Medicina de Família 
e Comunidade foi reconhecida pela Asso-
ciação Brasileira de Medicina (AMB), nos 
anos 2000, e estes profissionais médicos têm 
o perfil para sua prática nas equipes de Saú-
de da Família.

Atualmente, as prefeituras municipais 
dão prioridade de contratação aos Médicos 
de Família e Comunidade que fazem sua 
prática na rede básica de saúde, com atenção 
integral ao cidadão e à comunidade, traba-
lhando com a equipe de saúde. 

A Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC) modificou o currículo do curso 
de Medicina, a partir de 2003, centrando a 
formação do médico com visão integral do 
paciente, fazendo sua prática desde a pri-
meira fase até a décima segunda fase, nos 
Centros de Saúde, acompanhando o médico 
de Família e Comunidade, junto às equipes 
de Saúde da Família. Atualmente os cursos 
de Enfermagem, Odontologia, Nutrição, 
Farmácia, também fazem sua prática nos 
Centros de Saúde, junto às equipes de Saúde 
da Família. 

A satisfação da pessoa atendida pelo mé-
dico de Família e Comunidade é comprova-
da, porque ele ouve suas queixas, conhece 
sua família e seu cotidiano, aconselha hábi-
tos de vida saudável, encaminha para grupos 
de educação em saúde e resolve quase todos 
os seus agravos de saúde, encaminhando 
para o especialista quando há problemas 
mais complexos, sempre solicitando retorno 
para continuidade do tratamento. 

Este profissional vem resgatar a Hu-
manização à atenção, vendo o ser humano 
como um “ser integral”, que necessita ser ou-
vido e compreendido.

Maria de Fatima Marques da Silva
Médica de Família e Comunidade - CRM SC4968
Associação Médico Espírita de Santa Catarina- AME/SC

Médico de Família e Comunidade: 
o resgate à humanização

Arquivo wEb
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Artigo
A importância do amor no nascimento 
Clarissa Medeiros da Luz
Fisioterapeuta
Doutora em Ciências Médico-Sociais

Recentemente, a mídia vem divulgando alguns estudos 
que comprovam cientificamente aquilo que instin-
tivamente a gente já sabia: a importância do apego, 
carinho, atenção e amor dos pais no desenvolvimento 

da criança. O último deles, de janeiro de 2012, provou que as 
crianças criadas com afeto têm uma área do cérebro encarrega-
da da memória (hipocampo) quase 10% maior quando compa-
rada com as que não recebiam a mesma atenção.

Talvez, mais importante, ainda, fosse pensarmos na prática 
desse sentimento muito antes de termos o bebê nos braços.

Programada ou não, sempre há um momento em que a gra-
videz passa a ser muito esperada. A natureza se encarrega disso 
lançando mão de um coquetel de hormônios que reproduzem 
uma série de reações e sentimentos positivos e acolhedores na 
mãe que está gestando e, em seguida, amamentando. A combi-
nação dos hormônios prolactina e ocitocina é essencial não só 
para a amamentação, quanto para estabelecer a situação mais 
expressiva de amor de uma mãe ao seu bebê. Em tempo, a pro-
lactina é o hormônio da “maternagem” enquanto a ocitocina é 
o famoso hormônio do amor.

Mas, para que esse mecanismo funcione perfeitamente e 
que todas essas maravilhas sejam produzidas na gravidez e nos 
primeiros meses pós-parto, é preciso cuidar das emoções e sen-
timentos. De toda a família.

Sabe-se que o estado emocional da grávida é fator impor-
tante a longo-prazo na determinação do nível de sociabilidade, 

agressividade e na capacidade 
para amar do indivíduo que 
está sendo gerado. Portanto, seja 
qual for o aspecto de infelicida-
de em que a mulher se encontre 
(tristeza, ansiedade, preocupa-
ção etc.), existe um hormônio 
que, com certeza, estará em um nível mais alto – o cortisol.  Ní-
veis altos de cortisol são encontrados em situações de estresse, 
o que, nas grávidas, passa a ser preocupante, uma vez que o 
mesmo pode causar inibição do crescimento fetal e déficit no 
desenvolvimento cerebral, gerando problemas de aprendiza-
gem e de atenção, entre outros prejuízos.

Além dessas questões, um grande estudioso do tema, Dr. 
Michel Odent, defende que algumas situações consideradas 
alterações na capacidade para amar a si próprio e aos outros, 
como a criminalidade juvenil, o suicídio adolescente, drogadi-
ção, autismo e esquizofrenia, entre outros, podem ser desenvol-
vidas durante a vida fetal e o período perinatal. Ou seja, tudo 
indica que a capacidade para amar pode ser determinada por 
experiências registradas ainda quando o bebê está dentro do 
útero e no período imediatamente pós-nascimento, todas elas 
influenciadas diretamente pelas emoções e sentimentos viven-
ciados pela mãe.

Ficamos na expectativa da descoberta do sexo do bebê, 
escolhemos a cor do quarto, móveis, compramos o enxoval, 

pensamos no melhor carrinho de 
acordo com as futuras necessidades, 
pensamos até em marcar o dia do 
parto que seja mais adequado (para 
ir antes ao salão, para que os familia-
res que moram longe possam vir com 
calma...), enfim, organizamos todo o 

ambiente para a chegada desse bebê tão esperado, mas, às vezes 
esquecemos-nos de preparar a verdadeira harmonia do lar e 
do coração.

A partir dessa reflexão me questiono de que forma estamos 
“gestando” esses bebês hoje em dia? Que repercussões a socie-
dade sofrerá no futuro?

Meu pai, certa vez me escreveu (naqueles caderninhos de 
recordações que as meninas costumavam ter, antes da chega-
da da internet) uma frase que me marcou profundamente: “O 
amor é a melhor forma de manifestarmos nosso compromisso 
com a vida”. Claro que, aos oito anos de idade, eu não tinha 
entendimento suficiente para perceber a dimensão e a força 
de uma afirmação dessas. Hoje, entendo que essa “vida” pode 
ser a nossa própria existência ou aquela que estamos gerando 
e pela qual seremos responsáveis durante todo o seu período 
de desenvolvimento. E, por experiência própria, posso atestar 
que o amor que senti e recebi dos meus pais durante essa fase 
essencial do meu desenvolvimento é determinante nas minhas 
escolhas de vida, até hoje.

Arquivo wEb
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Fique Atento

A marcação de consulta para o atendimento 
pode ser feita diretamente na Secretaria do 
Núcleo no horário das 08:00 as 11:00 e das 
13:00 as 17:00 horas.

Local: Rua Arthur Mariano, 2280, Picadas do 
Norte, São José,- SC.
Para esclarecimentos, ligue (48) 33570045 ou 
(48) 33570047.

Atenção: Se o seu problema for de ordem físi-
ca, deverá trazer exame médico (pode ser có-
pia) que comprove seu diagnóstico, bem como 
seu acompanhamento médico.

O atendimento poderá ser solicitado na secretaria da 
Instituição, ou pelo site www.nenos-solar.com.br.

O que fazer:
•		 abster-se	 de	 álcool,	 principalmente	 no	 dia	 do	

atendimento;
•		 diminuir	a	ingestão	de	carnes	vermelhas;
•		 banhar-se	antes	de	deitar;
•		 jantar	comidas	leves;
•		 usar	roupa	de	cama	de	tecido	branco	ou	claro;
•		 vestir-se	com	roupas	mais	claras	possíveis;
•		 colocar	jarra	com	água	próxima	a	cama	(beber	no	

dia seguinte), 03 vezes ao dia ½ copo;
•		 deitar-se	por	volta	de	21:30	horas,	preparando-se	

com bons pensamentos e orações;
•		 o	atendimento	se	dará	as	22:00	horas;
•		 fazer	 repouso	 se	 necessário	 e	 não	 preocupar-se	

com possível aparecimento de manchas no local 
afetado, pois esta situação é normal.

Este procedimento deve ser repetido por mais dois 
dias consecutivos, obedecendo toda a sequência acima 
sugerida. No último dia do atendimento, a água restan-
te poderá ser transferida para um litro ou jarra de vidro 
transparente, devendo ser completada (pode ser mineral 
sem gás) até enche-la, bebendo-a por duas a três semanas 
ou mais a seu critério, em doses moderadas. Não colocar 
em geladeira e mantê-la afastada da luz solar e de apare-
lhos elétricos.

A eficácia do tratamento está ligado diretamente ao 
tamanho de sua fé. Acredite!

A Terapia do Livro tem como finalidade proporcio-
nar ao leitor a abertura de seus horizontes e o contato com 
pensamentos e opiniões diversas, com diferentes pontos de 
vista sobre o problema que o aflige, de forma a facilitar a 
sua autocura por meio da leitura de obras adequadas a cada 
situação. A inscrição deve ser feita na Secretaria do Núcleo 
de segunda a sexta-feira.

Terapia do livro

No dia-a-dia, enfrentamos diversos problemas desencadeados por pressões sociais, culturais, 
econômicas e financeiras, tanto na rua, no emprego, como na família. Estamos sempre “correndo 
atrás da máquina” e com medo de ficarmos para trás, pois o mundo competitivo nos obriga a 
sermos o melhor funcionário, o melhor cônjugue, os melhores pais, os melhores filhos etc. Nossa 
busca se generaliza para diversas áreas e acabamos nos esquecendo de coisas simples, como termos 
tempo para nós mesmos.

Essas pressões acabam produzindo conflitos pessoais, emocionais e espirituais que se exterio-
rizam como dificuldades em mantermos saúde plena, física e mental. Então, percebemos a neces-
sidade do retorno ao equilíbrio pessoal, da paz e da saúde, para a nossa vida e para a vida daqueles 
com quem convivemos. Entretanto, também percebemos que as pessoas que conosco vivem e 
em quem buscamos apoio se encontram com problemas semelhantes aos nossos, necessitando 
também de auxílio. Nestes momentos de dificuldades, podemos melhorar nosso entendimento, 
clareando nossos pensamentos e aliviando nossos sentimentos através de uma conversa amiga. O 
NENL possui um ambiente acolhedor e privado para escutar o irmão. Se desejar um Atendimento 
Fraterno, basta procurar a Secretaria do Núcleo Espírita Nosso Lar em São José, ou através do 
telefone (48)33570045, sempre em horário comercial e solicitar o atendimento.

Dê essa oportunidade a você!

Se em seu 
tratamento foi 
solicitado o uso 
de fitoterápicos, 
florais ou água 
fluidificada, você 
poderá retirá-los, 
gratuitamente, nos 
seguintes horários: 

PALESTRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012

DATA HORA PALESTRANTE  ASSISTENTE         TEMA

04/04  quarta-Feira  20 h tânia regina Silva vieira Luiz Carlos vieira A fé

05/04  quinta-Feira 20 h odi oleiniscki Maria Nazarete gevertz Medicina e espiritualidade

06/04  Sexta-Feira 20 h Douglas Lopes ouriques waldir Francisco Farias Preconceito

07/04  Sábado 14 h Jaime João regis Abegair Pereira Nós e as “idades”

11/04  quarta-Feira  20 h Luiz Carlos vieira tânia regina Silva vieira Desenvolvimento da 
consciência

12/04  quinta-Feira 20 h Jair idiarte rosângela idiarte Formas de caridade

13/04  Sexta-Feira 20 h Maurício José Hoffmann   Zenaide A. Hames Silva A missão de cada um, carma 
e felicidade

14/04  Sábado 14 h gastão Cassel rogério Meyer Dal grande Amigo ou inimigo?

18/04  quarta-Feira  20 h Homero Franco Douglas Lopes ouriques Salvação ou superação

19/04  quinta-Feira 20 h Cynthia Caiaffa Maria Nazarete gevertz três vezes amor

20/04  Sexta-Feira 20 h James ronald ruggeri Lobo waldir Francisco Farias Pagar o mal com o bem

21/04  Sábado 14 h Andrea M. Dal grande      Paulo Neuburger Passos para a liberdade

25/04  quarta-Feira  20 h Adilson Maestri gisele r. De Farias  
Competitividade ou 
colaboração: as escolhas de 
todos os dias

26/04  quinta-Feira 20 h José Álvaro Farias Kirla gracie Projetos de Nosso Lar

27/04  Sexta-Feira 20 h Carlos Augusto Maia da Silva Cleuza de Fátima Lima Maia 
da Silva           visão espírita do casamento

28/04  Sábado 14 h José bel Paulo Neuburger o inimigo e a prece

Atendimento Fraterno

PALESTRAS

ANDrE MAiA

Segunda-feira
8:00h às11:30h
14:00h às 20:00h

Quarta-feira
8:00h as 10:30h 
14:00h às 16:30h 
20h às 21:30h



INFORMATIVO NOSSO LAR - MARÇO / ABRIL 2012– ANO 2 - Nº 7

6

 

Variedades
Radiestesia, Geobiologia 
e Domoterapia a Ciência 
do bem-estar

Vamos começar com seguinte (h)istória: caminha-
va Moisés com o povo hebreu pelo deserto e, num dado 
momento, clamam a ele, os anciãos de Israel, pela falta 
d’água e Moisés diz “[...] Vou falar com Deus, e Deus 
disse: - Vá Moisés, com a vara, e bata sobre a pedra e 
dela sairá água e assim o fez [...]” (ÊXODO XVII – vers. 
3 - 6).      Bem, quem é religioso entende que realmente 
Deus falou com Moisés, quem é Geólogo, entende que 
Moisés, por ser um iniciado nas ciências dos sacerdotes 
egípcios, conhecia a radiestesia e sabia que a ocorrência 
de água só é possível em terreno rochoso. 

Mas, a Radiestesia, na sua designação 
mais simples, é a capacidade que temos 
de perceber as mais diversas for-
mas de radiação, é uma reação 
neuromuscular (contração) pro-
veniente de campos elétricos e 
magnéticos débeis oriundos das 
mais diversas fontes: subsolo, 
eletricidade, telecomunicações, 
arquitetura, vibrações dos am-
bientes, expressões psicoemocionais e até espirituais 
(casos mais raros).

De maneira prática e objetiva, os estudos, desde os 
primórdios, se baseavam nos influxos do subsolo, que, 
de alguma maneira, direcionavam a construção das 
moradias, daí surgia os princípios da Geobiologia e da 
Domoterapia. Então, a Geobiologia é a ciência que es-
tuda as relações entre o homem e as ocorrências geoló-
gicas que, eventualmente, possam causar algum male-
fício, basicamente, estas ocorrências são: percolação de 
água entre as rochas, solo com matéria orgânica em de-
composição, fraturas e movimento da camada rochosa, 
emissão de gases, principalmente o Radônio (Rn). 

Bem, isto foi no começo, falo de alguns séculos; 
atualmente o conceito se ampliou e a Geobiologia está 
englobando outros elementos que podem causar ma-
lefícios, aqui incluímos as ondas eletromagnéticas ad-
vindas de ERB (estação rádio base de telefonia celular), 
fornos de micro-ondas, aparelhos eletroeletrônicos, 
emissores de toda ordem, química do revestimento, 
dentre outros. 

Opa! Sem pânico! A tecnologia é muito legal, ape-
nas precisamos tirar o melhor proveito dela!!!

Com base nestas ocorrências, surge, no panorama 
científico, uma nova ciência a Domoterapia que englo-
ba os conhecimentos da Geobiologia Clássica aliados 
aos avanços tecnológicos tais como: microbiologia, 
nanotecnologia, biorressonância, ressonância mórfica, 
a lista é grande... Assim sendo, o que se entendia, no 
passado, sobre o tema nocividades estava, predominan-
temente, centrado em conceitos místicos e exotérico, 
classicamente um espaço propício às mais irreverentes 
loucuras e devaneios.

A Geobiologia e a Domoterapia hoje adquiriram o 
status de ciência, os pesquisadores modernos não usam 
exclusivamente os recursos científicos para capturar as 
microvibrações nocivas capazes de produzir malefí-
cios, usam também a Radiestesia, com o devido cri-
tério técnico, pêndulos, forquilhas, dual rod  que são 
confeccionados sob medida para que o operador tire 
de sua sensibilidade os resultados mais assertivos, não 
há mais espaço para improvisos. 

Em se tratando do estudo da moradia saudável, 
faço referência ao continente europeu como sendo o 
berço da Geobiologia moderna, a Europa tem uma 
história arquitetônica singular, cujas expressões vão 
do mais saudável e auspicioso até os espaços que são 
geradores de processos degenerativos e emocionais 
de baixo tensor. Todos estes registros estão marcados 
e documentados há séculos, em suas cidades, castelos, 
moradias, aspectos urbanísticos, registros históricos 
nos dão conta de fatos que ocorreram e ocorrem em 
lugares que, já sabemos, são nocivos.

A América, cuja história arquitetônica e urbanísti-
ca é muito recente, não se ateve a estes fatores, sobre-
tudo pela característica de seus colonizadores; assim 
sendo, temos uma mescla de estilos e nenhum critério 
para a escolha de um local saudável para morar e tra-
balhar, ai é que a Radiestesia em geral e a Domoterapia 
em particular; agora com um arsenal técnico, podem 
oferecer alternativas de escolha de um bom local, têm-
-se recursos seguros para um efetivo reequilíbrio das 
eventuais nocividades. 

O Domoterapeuta e o Geobiólogo são, hoje, parte 
integrante de todo o processo de construção, eles ana-
lisam primeiramente o local, apontam as anomalias, 
efetuam as correções, concomitante, assessoram o En-
genheiro e o Arquiteto na elaboração do projeto, impe-
dindo e/ou minimizando que os influxos das vibrações 
nocivas devido à forma, revestimento, circulação, geo-
patogenias etc.. Juntamente com os futuros moradores 
irão discutir os melhores lugares para o repouso, lazer, 
estudo, meditação, dentre outras necessidades, lem-
brando que isto vale para as empresas.

A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, 
há sempre uma terapêutica corretiva, contudo, não há 
profissionais gabaritados em número suficiente para 
atender à demanda; a formação de um perito em Do-
moterapia não se faz em um “estalar de dedos”, há que 
se ter conhecimentos técnicos de física, matemática, 
química, eletricidade, biologia, geologia, reconhecer e 
diferenciar as inúmeras formas vibracionais, quais seus 
campos de atuação, como podemos interceptá-las e 
corrigi-las.

O leitor(a) é capaz de compreender que todo este 
processo se baseia na sensibilidade do operador e, 
como tal, passivo de subjetividade, e para se bandear 
para o misticismo e o exoterismo (com x) não custa 
muito, por isso, ao tomar conhecimento deste tema, 
recomendo leituras complementares que possam eluci-
dar e clarear seu entendimento, sem estudo dedicado e 
prática disciplinada não se faz radiestesia, acredito que 
é assim para tudo.

Em outro momento, vamos discutir como a Ra-
diestesia pode nos auxiliar no diagnóstico em Cromo-
terapia e Terapia Floral. 

Que a Paz do Cristo rebrilhe em seu coração!!!!!

Meu corpo minha história
Susan Aparecida Mariot
Psicóloga  - CRP 12/01248
www.susanmariot.com.br
www.mararubia.com.br
www.meucorpominhahistoria.com.br

Estamos sempre em movimento. Já desde a con-
cepção nos movimentamos para nos construir como 
seres humanos. O tempo vai passando, continuamos 
nos movimentando e nossas vivências continuam es-
truturando nosso corpo e nossa psique. Mas que vi-
vências são essas que nos estruturam? Todas! Tudo 
que realizamos, experimentamos, sentimos, pensa-
mos vão definindo nossa forma de ser no mundo e, 

assim, nossa história pessoal acontece. O contrário começa a acontecer tam-
bém, nossa forma de ser é refletida em nossas realizações e sentimentos.

Mas, há uma fase muito especial em nossa história, tão marcante, que 
deixa registros muito profundos em nossa forma de ser. Dependendo de 
como aconteceu vai nos marcar e acompanhar para sempre. É a nossa in-
fância! 

Pois não é na infância que acontece a maior parte do nosso crescimento 
físico? Não é na infância que vemos os pensamentos tornarem-se cada vez 
mais organizados? Com cerca de um ano, as crianças já falam algumas pala-
vras. E não é com cerca de seis anos que perguntas muito mais elaboradas já 
nos causam espanto?  Esses pequeninos! Por isso, o que acontece em nossa 
infância é um organizador de nossa personalidade, pois estamos nos desen-
volvendo.

Algumas pessoas têm muitas lembranças da infância, outros lembram 
muito pouco. Nessa memória lembrada ou não, estão guardados sentimen-
tos de amor, carinho, compreensão, acolhimento, comida quentinha da 
mamãe, colo forte do papai, contos de fadas, brincadeiras, alegria, escola, 
amiguinhos, família. Mas, também, fazem parte: o choro reprimido, o res-
sentimento, o abandono, a violência, a repressão das brincadeiras e da ex-
pressão, as tristezas, a aprendizagem sofrida, as discussões em família.

Nossa história também pode ser vista em nosso corpo. Imaginemos 
uma criança em desenvolvimento e seus movimentos: vemos um bebê em 
movimentos sem direção certa, vemos muita flexibilidade, uma respiração 
tranquila, depois, um brinquedo ou um pé na boca, uma mamadeira que já 
é agarrada, um olhar que circula pelo ambiente, o sentar, o engatinhar, os 
primeiros passos, o correr, o pular. Porém, se o ambiente onde essa criança se 
desenvolve não permite que esses movimentos aconteçam, ou a criança sofre 
estresses ou traumas emocionais, há uma interferência direta em seu poten-
cial corporal. Por exemplo, aquela respiração tranquila citada anteriormente, 
passa a ser uma respiração rápida ou curta, resultado de um diafragma ten-
so, e que, também, nos faz ansiosos. Vemos corpo e psique funcionando de 
acordo com a qualidade de nossa história de vida.

Como diz Gaston Bachelard, autor de textos de Filosofia e Psicologia, 
“a infância é um estado de espírito”. Assim, restaurarmos nossa infância é 
recuperar nossa criança divina, nossa criatividade, nossa alegria, nossos mo-
vimentos mais livres, nossa curiosidade, nossa força, nossa imaginação.

Com o “Meu Corpo Minha História” lançamos um olhar sobre a infân-
cia, para que, com as recordações, verificarmos como essa história está pre-
sente hoje em nossa estrutura corporal, na forma de nos movimentarmos na 
vida e nas habilidades, limites e possibilidades de nos reorganizarmos.

“Meu Corpo Minha História” é um programa terapêutico de desenvolvi-
mento pessoal, que acontece em grupo e que busca uma harmonia entre os 
aspectos psique e soma. Através de atividades corporais, arteterapeuticas e 
psicocomportamentais, visa a possibilidade de cuidar de si mesmo e das re-
lações interpessoais. É coordenado pelas psicólogas Susan Aparecida Mariot 
(CRP 12/01248) e Mara Rúbia Borges de Almeida (CRP 12/00774).

Eng. Flavio Girol
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Espiritualidade

Tido, lido, cantado e acusado de tudo 
um pouco, o 2012 está emplacando o seu 
quarto mês, sem nenhum alarme de FIM 
DE MUNDO. 

Entre eufóricos, apavorados e neutros, 
temos de concluir que o Deus de amor, 
aquele mesmo que nos tem dado inúme-
ras oportunidades de recomeço e eleva-
ção, coloca um novo marco para a gente 
pensar: vai acabar aquele mundo louco e 
podre? O que você acha? 

Os convidados para o festim podem 
aceitar ou recusar como está lá no Capí-
tulo XVIII do Evangelho Segundo o Es-
piritismo, a Parábola do Festim de Bodas 
(MATEUS, 22: 1-14), e, ao aceitar, terão 
de estar vestidos a caráter, como exige o 
novo momento. Não vale mau humor, 
mentira, “cara de pau”, cafajestada, fofoca, 
traição e, por aí a fora. 

De acordo com o brilho das vestes 
(áuricas ou periespirituais), o anfitrião 
mensurará e dirá, dentre todos, aqueles 
que podem permanecer e os que serão 
mandados porta a fora. Se não estiver-
mos auricamente vestidos com limpidez, 
seremos mandados embora do festim. E, 
do lado de fora, “haverá dor e ranger de 
dentes”.

Veja, esta conversa parece aquela 
coisa antiga dos pregadores de dedo em 

riste ameaçando seus ouvintes com o 
fogo do inferno. Mas, o pior é que não 
é isso. O planeta está fazendo o expurgo 
dos incapazes de nele continuar depois 
que a Novíssima Era chegar, deixando 
para trás o velho sistema de provas e ex-
piações (espécie de penitenciária) para 
inaugurar o novo sistema de regeneração 
(espécie de hospital ou escola, ou os dois 
somados).

Quero crer que o planeta fará o ex-
purgo daqueles que estejam inadequados 
a nele permanecer, por isso, o grande nú-
mero de mortes acidentais ou provocadas. 
Imagine o exílio de Capela ao contrário,

Sem querer ser o profeta do caos, mui-
tos candidatos ao convite já estão sendo 
barrados e retirados da fila.

Com ou sem grandes mudanças as-
tronômicas ou planetárias; com ou sem 
Aquário regendo o período; de qualquer 
modo, tudo se encaminha para esse sal-
to de qualidade e nós precisamos estar 
atentos para não perdermos a chance de 
embarcar na Novíssima Era com a cabeça 
erguida, de janela escancarada, de olhar 
altivo, de alma aberta e braços estendidos 
para o bom, bonito e verdadeiro.

Se quiser prestigiar este articulista em 
outros pensamentos sobre 2012, acesse: 
http://2012-umnovocomeco.blogspot.com/

Das deficiências humanas, uma das mais cruéis é o julgamento.
Baseado em nossa necessidade de optar, o julgamento deixa de ser um 

instrumento norteador de nossas atitudes para se constituir num entrave à 
vida dos que fazem sua experiência carnal à nossa volta.

Somos levados a optar, a cada segundo, para podermos tomar as deci-
sões que nos cabem como parte do processo existencial. Olho para frente 
ou para o lado, sigo essa ou essa outra rua, cerveja ou vinho, falo ou fico ca-
lado? E assim são inumeráveis as decisões que necessitamos tomar a cada 
novo dia de nossa existência.

Tomamos nossas decisões com base em nossas necessidades e no ban-
co de dados que dispomos em nossa memória, sempre buscando o que é 
mais adequado para nossas vidas.

Bem... mas o que é mais adequado para nossas vidas?
Onde estão os padrões que acreditamos serem as fiéis balizas que nos 

apontam o caminho da felicidade? A quem ou a quê creditamos esse status 
de infalibilidade?

Esse é um critério subjetivo e está calcado em muitas crenças que acu-
mulamos desde que nascemos.

Os adultos de nossa infância decretaram parâmetros que aceitamos 
como verdadeiros. Que diferença há entre esses adultos de outrora e esse 
que agora sou? Como me sinto em relação a decretar o que é certo e o que 
é errado?

Já dá para perceber a possibilidade de termos entrado em canoas fura-
das em terna idade e de ainda continuar remando para tocar esse mesmo 
barco em frente. Então, podemos refletir sobre esse banco de dados que 
possuímos em nossas memórias: seriam dados confiáveis? Não teriam sido 
esses dados responsáveis por me fazerem apostar em caminhos que não 
me levam aonde eu tenho certeza de encontrar a paz?

Rita Ribeiro canta um refrão que diz o seguinte: “Tudo que se vê, prá 
que crer; tudo que se crê, prá que ter; tudo que se tem... prá quê?”.

Assim como nossos dados não são confiáveis para tomarmos decisões 
sobre nossas vidas, seriam eles confiáveis para julgar os atos dos outros?

Quando pomos os olhos sobre outra pessoa nossa mente, por hábito, 
dispara a separar os bois: essa eu quero, essa eu não quero, bebe vinho da 
galheta, come queijo, requeijão... Cuidado! Precisamos gritar de imediato. 
Ela não precisa da minha apreciação, ela tem suas próprias balizas para se 
orientar.

A intromissão na vida de outra pessoa deveria fazer parte do código 
penal como crime de lesa-humanidade. É uma violação absolutamente 
prejudicial à existência do ser humano, pois dificulta à pessoa assumir sua 
vida em toda a plenitude que Deus lhe concedeu.

Tentar e não acertar nas nossas decisões faz parte do jogo existencial. 
Dar palpite na vida dos outros é falta de caridade.

Por que o ano 2012 
tem de ser especial?

Homero Franco
http://maioridadespiritual.blogspot.com/

O Julgamento

Adilson Maestri
www.http://adilsonmaestri.blogspot.com

Rua Duarte Schtel, 

162 - Centro

Florianópolis/SC

Fone: 32252536
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Reportagem de Capa

Margarida Maria Vieira
Médica homeopata e pediatra – CRM: SC 4107
Associação Médico Espírita de Santa Catarina- AME/SC   Muito se fala sobre Homeopatia e, talvez, pouco se conheça a seu respei-

to       (em que casos pode ser utilizada, se ela é capaz de produzir efei-
tos adversos ou não, quais são as matérias-primas usadas: é bastante 
confundida com a Fitoterapia ou a Terapia com Florais etc.).

 A Homeopatia foi criada pelo médico alemão Christian Friedrish Samuel 
Hahneman (1755-1843), portanto, no final do século XVIII.

Enquanto traduzia um artigo de CULLEN sobre a toxicologia do quinino, 
Hahnemann ficou intrigado; pois reparou que o que estava ali descrito eram, exa-
tamente, os sintomas da doença malária. Ele ficou se perguntando: como é isso, 
que a substância que é capaz de curar o enfermo de malária (na época o quinino já 
era usado para o tratamento desta moléstia) também produz no indivíduo sadio 
o mesmo quadro sintomático específico?

Foi investigar a toxicologia de outras substâncias como a da Belladona, da 
Nux vômica, da Digitalis e muitas outras. Em todas, viu repetir o fato anterior: os 
sintomas característicos das doenças curadas por estas substâncias  são os mes-
mos que elas desencadeiam no organismo humano sadio.

Estava aí descrito o primeiro princípio da Homeopatia: “Similia similium 
curantu” (Semelhante cura semelhante). Esta forma de curar pelos semelhantes 
já havia sido descrita por Hipócrates (Pai da Medicina).

Hahnemann ansiava por possibilidades terapêuticas diferentes das usadas 
na Medicina da época, pois estas eram extremamente agressivas e com resul-

tados limitados.
Por conta disso, começou a experimentar diversas substâncias, sendo a pri-

meira delas, a quina.
Observou que obtinha boas respostas só que com muitos efeitos colaterais. 

Passou, então, a diluir as substâncias para experimentá-las e ver até que dilui-
ção ainda se mantinha o seu efeito curativo. Hahnemann foi se certificando de 

que, à medida que ia diluindo as substâncias, menos reações adversas 
apareciam e, também, para sua surpresa, que aquelas que eram pre-
paradas sendo agitadas no sentido vertical produziam mais efeito de 
maneira rápida. Aí ele introduziu na Farmacotécnica um novo método 
chamado dinamização e formulou  outro princípio da Homeopatia: di-

luições infinitesimais e dinamizadas.
Todos os testes acontecem no homem são, com apenas uma substân-

cia de cada vez. Com isso, formulou os outros dois princípios 
base da Homeopatia: Medicamento único e Experimenta-

ção no homem são.
Desde esse tempo até o inicio do século  XX, a Ho-

meopatia foi crescendo e se manteve como uma alterna-
tiva terapêutica.  Com o advento da era industrial e da 
ciência materialista, a Homeopatia vai deixando de ser 
tão reconhecida com justificativa  de que não existiam 
meios para  saber como  o medicamento homeopático 

atuava.
Atualmente, com as novas descobertas científicas, 

principalmente no campo da Física, observa-se um res-
surgimento da Homeopatia. Estudos começaram a ser 
realizados com a intenção de conhecer  como se dá a 
ação dos medicamentos homeopáticos. Um dos primei-

ros e mais conhecidos é o da imunologista francesa 
Professora Bastide  e colegas da Faculdade de Farmá-
cia de Clermont-Ferrand. Neste estudo, com cobaias 
albinos portadores de eritema por ultravioleta, o Apis 

mel C7 alcançou eficácia anti-inflamatória equivalente 
aos anti-inflamatórios clássicos, sem apresentar os seus 

efeitos adversos.
As ideias, conceitos e conhecimentos de Hahnemann foram registra-

dos em vários livros, sendo o principal deles o “Organon da Arte de Curar”.
As informações por ele trazidas são bastante atuais, muitas das quais estão 
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camentoso daquele caso. Para tal, se dispõe de dois recursos, na verdade dois tipos 
de livros: o Repertório Homeopático e a Matéria Médica. No primeiro, são encon-
trados os sintomas modalizados. Por exemplo: febre que aparece às 16:00h, prece-
dida de calafrios e seguida de sudorese intensa. Ou: tosse contínua dormindo e ao 
acordar com secreção amarelo esverdeada, sem alteração do humor do paciente.

A evolução de cada caso deve estar de acordo com o que diz Hahnemann 2º 
Par do Organon.

De acordo com isso, pode-se dar conta de que o medicamento homeopático, 
quando é adequado para aquele quadro clínico, deve promover um pronto (em 
segundos) restabelecimento dos sintomas. É importante reavaliar o caso quando 
isso não é observado... não se deve ficar esperando para ver se daqui há pouco vai 
haver uma mudança.

Diante do exposto, é fácil entender a impropriedade e erro do conceito que “se 
o medicamento homeopático não faz bem, mal não faz”. Como vimos, o medica-
mento homeopático pode, potencialmente, provocar os mesmos sintomas que é 
capaz de curar. 

Como a homeopatia visa curar o doente e não a doença, o medicamento ho-
meopático trabalha na nossa essência energética (ou fluído vital), e vai interferir 
na causa mais profunda da doença antes mesmo que ela se manifeste. Adoecemos, 
quase sempre, pelo desequilíbrio psíquico, o qual provoca uma alteração energé-
tica (fluídica) que irá repercutir no corpo físico.

A Homeopatia está de acordo com o que hoje a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) reconhece como conceito de Saúde: “é um estado de completo bem-
-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças; pois atua a nível 
mental, físico e social, e a sua prática prevê uma abordagem sistêmica tanto do 
indivíduo como do meio ambiente em que ele vive”; possibilitando os câmbios 
necessários para a obtenção e manutenção do seu estado de saúde.

sendo elucidadas pela Imunologia, como no exemplo citado anteriormente.
A  Homeopatia no Brasil, começou com a chegada de um discípulo francês 

de Hahnemann, Benoit-Jules Müre, em 1840. Müre veio para o Brasil com um 
grupo de conterrâneos para fundar um falanstério. Para isso, se fixou no 
interior de Santa Catarina (São Francisco do Sul - Colônia do 
Sayi). No entanto, a iniciativa não vinga e Benoit Müre 
volta para o Rio de Janeiro, onde inicia o ensino, a 
prática e a propagação da Homeopatia.  Logo, 
colegas médicos de Müre aderem à nova tera-
pêutica e propagam a Homeopatia por todo 
o país.

Há personagens reconhecidos da nos-
sa história que eram ligadas à Homeopatia, 
como José Bonifácio de Andrade e Silva, D. 
Pedro II, Ruy Barbosa  e Monteiro Lobato.

A Homeopatia, no Brasil, mantêm sua força e seu 
crescimento até o final da década de 1920, quando come-
ça, lentamente, o seu declínio, talvez, devido ao advento da nova 
terapêutica química na Medicina. E volta a ressurgir na década de 1980 e vai se 
propagando, sendo, hoje, amplamente praticada.

Hahnemann e seus discípulos fizeram as experimentações, o método terapêu-
tico é largamente utilizado. E, afinal, quem são e donde vêm as ditas referidas 
substâncias base desses medicamentos?  Quais são os critérios para a sua prescri-
ção e para o acompanhamento de um caso tratado homeopaticamente? Como se 
apresentam essas formulações?

“Os  medicamentos homeopáticos têm sua origem nos reinos vegetal, mine-
ral e animal. A matéria-prima varia de substâncias inertes (sem efeito terapêuti-
co para a Alopatia, como o Lycopodium) a venenos (de animais peçonhentos), 
até mesmo outras substâncias de uso terapêutico bem conhecido por todos nós” 
(www.homeopatias.com).

Os medicamentos sintetizados a partir de matéria natural são considerados 
vivos, e cada ser vivo emite vibrações... A diferença do medicamento homeopáti-
co para outros como os florais que envolvem energia vital, é que apenas na home-
opatia ocorrem as dinamizações que tornam o medicamento “fluídico”, podendo 
este, então, atuar no perispírito do individuo doente.

A maioria dos extratos ativos utilizados na homeopatia tem sua base diluída 
em água que é um ótimo condutor de força eletromagnética, e proporciona a ab-
sorção dos fluidos sobre ela projetados, os conserva e os transmite ao organismo 
doente quando ingerida.

Os medicamentos homeopáticos se apresentam para consumo nas formas de 
glóbulos, líquido, “papel” (doses únicas em pó).

Em relação ao diagnóstico clínico (da doença) é tudo igual à Alopatia: da his-
tória do caso até exames complementares (desde o simples hemograma até os 
exames de imagem mais modernos assim como os recursos anatomopatológicos).

O que é bastante diferente e demanda um tempo maior é o diagnóstico medi-

HOMEOPATIA 
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Terapias

O Caulim
Flávio Girol

Foto: FLÁvio giroL

A palavra caulim deriva do Chinês Kao 
Ling (norte da China), literalmente “colina 
elevada”, de onde se extraiu primeiramente 
esta matéria, chegou ao português através do 
francês kaolin. O dicionário Houaiss define-o 
como “argila pura, refratária, branca, friável, 
usada especialmente em cerâmica e porcelana; 
barro branco, barro forte, caulino”.

Caulim, um dos minerais mais abundantes 
na crosta terrestre, é um minério composto de 
silicatos hidratados de alumínio, como a cau-
linita e a holoista, e apresenta características 
especiais que permitem sua utilização na fa-
bricação de papel, cerâmica, tinta etc. Pode ser 
utilizado para adição ou substituição das argi-
las plásticas. Apresenta plasticidade e resistên-
cia mecânica, a seco. É de coloração branca e 
se funde a 1800°C. 

Carvão Mineral é uma substância de cor 
negra rica em carbono. É muito utilizado como 
combustível para aquecedores, caldeiras.

O Caulim como terapia
A união destes dois componentes (Cau-

lim e Carvão Mineral) forma uma mistura 

especial, capaz de dar sustentação às formas 
pensantes, já que a Sílica (silicatos) é a base 
constitucional da memória e o Carbono é a 
base estrutural da vida, por isso, ela é usada 
no Centro de Apoio ao paciente com Câncer 
(CAPC).

Esta mistura é o substrato onde o médium 
(com conhecimento de Anatomia Básica) de-
posita as suas formas pensamento de cura, re-
generação e transformação no momento da 
aplicação desta terapia. A base de Sílica e Car-
vão é capaz de armazenar estas formas pen-
santes cujo auxílio é inestimável ao processo 
de cura do paciente.

O seu conteúdo ectoplasmático modulado 
pela Equipe Espiritual dá o toque final. 

Preparo e 
aplicação

Em uma panela de barro, em Banho Ma-
ria, adiciona-se  270gr de Caulim e 30gr de 
Carvão em pó.

Depois de misturar, adiciona-se água fer-
vente, mexendo sempre, para que a mistura fi-

que homogênea, e deve ser mantida em Banho 
Maria durante todo o processo.

Há que se ter, neste momento, a atitude 
mediúnica apropriada para as funções tera-
pêuticas, a prática determina que estruturas 
específicas de pensamento já estejam “modu-
lando” a formulação. Portanto, durante todo o 
preparo e a aplicação, o médium mantém-se 
em oração, rogando pela cura, regeneração e 
transformação dos pacientes que receberão o 

tratamento.
Em seguida, faz-se a assepsia no órgão afe-

tado com algodão embebido em álcool; aplica-
-se uma camada da mistura quente, tendo o 
cuidado de verificar a temperatura, que deve ser 
confortável para o paciente; cobre-se com papel 
filme e toalha, aguardando sua ação por uma 
hora, tempo em que são aplicados passes car-
mativos. Após este tempo, o caulim é removido 
com o auxílio de uma espátula e água quente.
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Economia
Porque manter-se com crédito na praça é bom!
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Em tecnologia, tudo se modifica com cer-
ta rapidez, quando comparamos a velocidade 
destas mudanças com as que ocorrem em ou-
tros ramos do conhecimento.

A internet das coisas é um novo assunto, 
fruto destas mudanças constantes que pro-
porcionam um progresso ininterrupto e que 
abrange os mais variados aspectos relaciona-
dos entre si.

Trata-se de um passo adiante no uso da 
rede mundial de computadores – internet – 
compreendendo uma massa de dados infini-
tamente maior do que a existente atualmente, 
a interligação dos elementos que constituem o 
meio, o uso e refinamento da inteligência arti-
ficial, a mineração de dados etc.

É quando usamos a internet de uma forma 
diferente, não pelo computador nem pelo celu-
lar, muito menos pelo notebook. A internet das 
coisas é a interação de dispositivos com a rede, 
sem a interferência direta do homem.

Temos vários exemplos para esta tendên-
cia. Vejamos: quando você estacionar o seu 
carro em determinado local onde se cobra tari-

fa, haverá um dispositivo que detecta a chegada 
do veículo, o tempo em que o mesmo ficou ali 
e o momento em que partiu. Este veículo está 
registrado em seu nome e você possui dados 
cadastrais que o identificam e o relacionam a 
ele e, desta forma, o sistema todo integrado de-
bitou, automaticamente, de sua conta o valor a 
ser pago pelo tempo do estacionamento. Este é 
um exemplo de internet das coisas.

Observe que, no exemplo acima, você não 
interagiu diretamente com a internet através 
de um computador, smartphone, ou tablet, 
mas, a internet foi usada para cobrar o estacio-
namento do seu carro, através de dispositivos 
(coisas). Isto é a internet das coisas.

Peguemos outro exemplo: o seu filho vai à 
escola e sempre que ele chega lá, o aparelho de 
celular ou outro dispositivo que ele carregue 
consigo confirma a sua chegada e já assinala a 
presença na aula do dia. Além disso, os novos 
aparelhos de celular virão com tecnologia NFC 
onde não será mais necessário carregar dinhei-
ro ou cartões de crédito já que basta estar com 
o celular em mãos e efetuar o pagamento atra-

vés dele. Usando a internet, o 
aparelho irá efetuar o pagamen-
to. Este é mais um exemplo da 
internet das coisas.

Mais um exemplo para que fique mais fá-
cil de entender: imagine que você está fazen-
do tratamento em uma instituição relacio-
nada à saúde e é extremamente interessante 
obter relatórios constantes do funcionamento 
do seu organismo, então, quando você vai ao 
banheiro desta instituição e urina no vaso 
sanitário, um dispositivo (seu celular, por 
exemplo) acusa a sua entrada no banheiro, 
outro dispositivo, que se encontra dentro do 
vaso, faz a análise da sua urina e envia todos 
os dados através da internet para a sua base 
de dados no sistema de gerenciamento de pa-
cientes da instituição e, assim, no dia de hoje, 
você acabou de enviar o seu relatório de esta-
do de saúde.

 São vários os exemplos para a inter-
net das coisas, mas creio que os colocados aqui 
já são suficientes para o entendimento do que 
se trata.

Esta é uma realidade bem próxima e, em 
países como Japão, os pagamentos já são efetu-
ados através do telefone celular, por exemplo. 
Os automóveis poderão seguir seu trajeto au-
tomaticamente, também, e por aí vai.

É apenas questão de tempo e sistemas de 
monitoramento do funcionamento de organis-
mos vivos estarão ao nosso redor informando, 
disparando avisos e alarmes para os casos de 
risco de algum problema eminente como in-
fartos, derrames, possíveis fraturas e traumas 
etc.

É assim, desta forma que mundos deixam 
de existir para que novas realidades possam 
preencher os espaços deixados por eles. Então, 
em questão de pouco tempo, o mundo como 
o conhecemos, atualmente, não mais existirá 
e uma nova realidade se estabelecerá não só 
nos aspectos tecnológicos, mas, em todos os 
demais.

Hoje, vamos falar sobre determinado 
sentimento, que é bom ter e cultivar: 
o sentimento de se sentir livre e feliz! 

Lembrando que, quando se fala de economia, 
se fala de atitudes pensadas e determinadas por 
nós, seres humanos, pois só nós acumulamos 
riqueza para serem gastas no presente e/ou fu-
turo e, ainda mais, com o intuito de obter ga-
nhos. E o que uma afirmação tem a ver com a 
outra? Vamos lá. Já pensou no quanto é bom se 
sentir livre para buscar emprego em qualquer 
empresa que se tenha vontade de trabalhar? 
Atualmente, ficou mais fácil consultar e pedir 
emprego, encaminha-se o currículo por e-mail 
e aguarda, mas não é porque pediu que ganha. 
Há o outro lado, será que a empresa escolhida 
escolhe alguém com o perfil do solicitante? 
Bem, as empresas evitam contratar pessoas que 
não tenham “crédito livre na praça”. E qual é a 
razão?   É simples de entender: é que aquele em-
pregado pode ficar muito preocupado pensan-
do em o que fazer para driblar as cobranças das 
dívidas e esconder dos colegas sua situação, por 
isso, pode não interagir dentro do esperado. 
Também fica um pouco ‘atordoado’ com o há-
bito de continuar gastando e pensa: “como farei 
para continuar comprando se ainda não conse-
gui pagar minhas dívidas?” essas situações po-
dem prejudicar o empenho e o desempenho do 

profissional.
Empresas são locais de trabalho e não insti-

tuições de acolhimento de pessoas com proble-
mas. As empresas têm que produzir e vender, 
cumprir prazos, dentre muitas outras funções e 
determinações de ordem legal, logo, dificilmen-
te terão condições de resolver problemas finan-
ceiros de ordem pessoal ou familiar dos empre-
gados. Pense na próxima situação: o aspecto de 
ordem relacional; algumas vezes, o empregado 
devedor fica convencido a pedir dinheiro em-
prestado com os colegas, já que não pode mais 
pedir nos bancos, só que essa atitude pode ser o 
estopim que acelere seu processo de demissão, 
pois não conseguindo pagar os colegas, gera o 
constrangimento e, por consequência, a falta 
de sinergia. Este quadro apresentado é bem di-
ferente de uma situação eventual e catastrófica 
pelo qual qualquer pessoa está potencialmente 
sujeita a passar, e ai sim, a empresa onde tra-
balha e os colegas poderão e deverão ser soli-
citados a ajudarem, inclusive financeiramente. 
Quando a pessoa a ser ajudada é alguém equi-
librado financeiramente, raramente será impe-
lido a pagar pela ajuda financeira que recebeu 
naquele momento de dor, angústia e aflição. 
Mas não é só no infortúnio que colegas ajudam, 
pode ser para o lazer, sim, os colegas podem se 
sentir muito bem em presentear quem é bas-

tante equilibrado financeiramente, mas que se 
encontra sem condições de participar de um 
momento de lazer por falta de dinheiro. Os 
colegas podem oferecer momentos de alegria e 
compartilhar momentos felizes. 

Se, infelizmente, o candidato a novo empre-
go está nesse perfil de ‘precisar limpar o nome 
na praça’, antes de pedir demissão da empresa 
onde trabalha, deve procurar um profissional 
que vá lhe ensinar a resolver seus problemas 
financeiros ou até, quem sabe, procurar tra-
tamento psicológico que atenda pessoas com 
problemas de compulsão por compras. Algu-
mas vezes, o problema é bem mais grave que 
um simples ‘devendo na praça’! Lembrem-se, 
prestação não é igual à dívida, comprar para 
pagar em prestações pode ser uma ótima saí-
da, ou a única saída para poder adquirir bens e 
serviços que não dá para se pagar à vista, basta 
que as parcelas estejam dentro do orçamento 
doméstico e, ai, não há problema algum! Vá ser 
feliz com suas compras, tanto de bens como de 
serviços!

A outra boa razão para se ter o nome livre 
na praça de créditos são as excelentes oportu-
nidades que podem surgir e a pessoa não se 
encontrar apta a  aproveitar. Por exemplo: uma 
viagem tão desejada pode estar sendo oferecida 
a um bom preço e com pagamento parcelado, e 

perder essa oportunidade por ter seu nome em 
cadastro negativo. Ou a aquisição de um equi-
pamento que iria lhe favorecer, e pronto, perdeu 
a oportunidade porque não pode abrir uma li-
nha de financiamento.

Invista em educação financeira, para você, 
sua família, seus funcionários, mas, lembrem-
-se, como tudo na vida, o planejamento finan-
ceiro exige treinamento, disciplina e, acima de 
tudo, vontade! Tem um lado bom, para isso não 
é necessário gastar, pois, existe vasta publicação 
sobre o assunto, tanto impressa quanto dispo-
nibilizada na internet de forma gratuita ou por 
um pequeno preço!

 Faça tudo para ser feliz, e uma das coisas é 
ser livre de dívidas!

Valéria Melo Ribeiro
Economista – Corecon-SC 980

A Internet das Coisas

Rafael Silveira
Analista Desenvolvedor
twitter: @rafaelsdesouza
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Este CD traz músicas especialmente compostas e executadas por Marcus 
Viana para aplicação do Reiki, que é uma técnica 
de cura japonesa que harmoniza o fluxo de ener-
gia dentro do corpo e permite que ocorram seus 
processos de cura natural. Ele funciona sobre o 
corpo, mente, coração e alma.

Nesta obra, Marcus Viana se esmera e con-
segue fundir instrumentos acústicos a texturas 
suaves de teclados e sons da natureza, com to-
ques de sinos tibetanos a cada período de três 
minutos, facilitando as trocas das posições 
das mãos do aplicador.

Alvin Straight (Richard 
Farnsworth) é um senhor 
de 73 anos que vive um 
cotidiano de rústica sim-
plicidade nos confins do 
Iowa (EUA) agrícola, junto 
a uma filha doce, dedicada 
e levemente excepcional 
(Sissi Spaeck), pois apenas 
consegue manter-se em pé 
com o auxílio de duas ben-
galas, o que não o impede 
de rejeitar a indicação mé-
dica de largar o tabaco e o 
álcool, mesmo com a con-
firmação de um enfisema. 
Quando recebe a notícia de 
que Lyle, seu irmão mais 
velho, com quem não tro-
cava uma palavra há mais 
de dez anos, acabara de ter 
um derrame, Alvin come-
ça a planejar, em surdina, 
um derradeiro reencontro. 
Com a visão extremamente 
prejudicada, que o impos-
sibilita de tirar a Carteira 
de condução, sem dinhei-
ro, sem recursos e com a saúde de-
bilitada, essa parece ser uma opção 
quase impossível de ser posta em 
prática, já que o irmão morava a 500 
quilômetros de distância. Mas, será 
“montado” em seu velho e rudimen-
tar cortador de grama que Alvin irá 
empreender uma empolgante via-
gem de seis semanas pelo coração da 
América profunda, cruzando com di-
versos tipos e situações que o levarão 
a se confrontar com seus erros, com 
o sentido e profundidade dos laços 
familiares e, até com a perspectiva de 
uma breve mortalidade.

Baseado nessa história simples 
e real, não pareceria provável que 
o diretor David Lynch, famoso por 
uma filmografia de filmes bizarros, 
angustiados e complexos, permanen-
temente situados na fronteira entre o 
onírico e o psiquiátrico, como “Twin 
Peaks”, “Blue Velvet”, “Mulholland 
Drive” e “Lost Highway”, se interes-
sasse por um enredo – digamos assim 
– tão comezinho e “normal”.  Mas foi 
exatamente isso que ocorreu e, ques-
tionado sobre os motivos que o leva-
ram a filmar The Straight Story, ele 
respondeu que se emocionara com a 
história, com a simplicidade e a emo-
ção que dela emanava. Quando ques-

tionado sobre o motivo de fazer um 
filme tão diferente dos que ele havia 
feito até aquele momento, Lynch res-
pondeu que todos temos várias face-
tas, e que não devemos fechar a porta 
para nenhuma delas, porque não sa-
bemos o que estaríamos perdendo.

Além dos desempenhos emocio-
nantes de Farnsworth (nomeado para 
o Oscar daquele ano), que REAL-
MENTE estava acometido de câncer 
ósseo terminal durante as filmagens, 
o que causava a paralisia de suas per-
nas – como mostrado no filme – e 
que viria a cometer suicídio no ano 
seguinte, por não suportar as dores 
excruciantes da doença –, de Sissi 
Spacek e do legendário Harry Dean 
Stanton, numa inesquecível “ponta” 
final  como Lyle, é um capítulo à parte 
a etérea e evocativa trilha sonora do 
grande Angelo Badalamenti, onipre-
sente parceiro de Lynch em quase 
toda a sua filmografia. A trilha, que 
aqui ajuda a envolver esse singelo 
“road movie” de superação e desco-
berta numa aura transcendental de 
profunda emoção, ficará para sempre 
guardada na nossa memória... um 
êxtase de Luz e cativante simplicida-
de, a ser degustado com o coração na 
mão!!!

Dicas e Entretenimento
FiLME
Uma  História  Real  (“The 
Straight Story”) – U.S.A.  1999
Paulo Monteiro
http://www.cultseraridades.com/

CD
Reiki: Iluminandum 

O próprio autor, Adilson Ma-
estri, explica que “Mundos Entre-
laçados reporta, com brevidade, o 
trabalho de um grupo mediúnico, 
em colaboração com grupos espiri-
tuais, na atividade de higienização 
do planeta, uma fase preparatória 
para o início do período de regene-
ração de seus habitantes”.

O texto, leve e de fácil leitura 
(como todos os livros deste autor), 
vai, aos poucos, entrelaçando os 
destinos dos personagens, nos pla-
nos físico e espiritual.

Nos três primeiros capítulos 
(o primeiro, o segundo e o tercei-
ro laço), o leitor vai notando que 
“nada é por acaso”: um livro sim-
plesmente esquecido sobre a mesa 
de um restaurante é uma forma de a 
espiritualidade levar o personagem 
ao encontro de um velho acordo 
que fez num plano existencial di-
ferente. Em uma “incrível” cirur-
gia espiritual feita em uma nave, 
a personagem reconhece, entre os 
homens paramentados, dois cole-
gas do curso científico. O encontro 
entre assistentes de uma palestra 
sobre as profecias Maia leva antigos compa-
nheiros de juventude a, finalmente, se uni-
rem no grupo mediúnico. 

Os três, no início dos anos de 1980, veem 
o entrelaçamento dos planos físico e espiri-
tual nas tarefas que passam a desenvolver 
no grupo mediúnico, aonde, a cada reunião, 
vão aprendendo através das sábias explica-
ções dos mentores que os acompanham e, 
assim, desenvolvendo a sua mediunidade, a 
sua fé e praticando a caridade e o amor, ao 
participar de trabalhos de cura, de limpeza 
e de energização. 

Eram visualizados e discutidos a vida 
futura, a transição do nosso planeta para 
um mundo de regeneração, o advento das 
crianças índigo e cristais, além de viagens 
astrais, o que dava àqueles jovens a certeza 
de que não trabalhavam sozinhos e que mui-
tos outros grupos, em vários países, também 
faziam o mesmo.

Baseada em fatos reais, esta é uma da-
quelas obras que a gente devora, só paran-
do de ler na última página, mas que, depois, 
volta a ler bem mais devagar, aprendendo, 
em cada linha, uma nova lição.

livro
Mundos entrelaçados
Adilson Maestri

Florianópolis: Editora Pandion, 2011. 

Lizete Wood Almeida Souto

Terapia do Livro
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Pessoas, Papos e Pesquisas
ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 
DA GESTÃO 
DE PESSOAS
Édis Mafra Lapolli

Diante da rapidez nas mu-
danças, imprevisibilidade e com-
petitividade do ambiente no qual 
as organizações estão inseridas, 
tornou-se necessário possuir 
como diferencial a gestão eficaz e 
eficiente das pessoas que as com-
põem. Implementando ações que 
permitam conhecer, potenciali-
zar, integrar e subsidiar a gestão 
das competências individuais e 
organizacionais visando a autor-
realização das pessoas e a excelên-

cia no cumprimento da missão organizacional. 
Assim, o perfil da área de Gestão de Pessoas nas organizações trans-

mutou-se, pois suas funções evoluíram e agregaram valores do poten-
cial humano para a otimização do desempenho organizacional que, 
dessa forma, passou a estimular a criatividade, iniciativa, autonomia 
e aprendizado das pessoas e das próprias organizações, confirmando a 
sua postura como elemento de diferenciação organizacional.

Esta transmutação ocorreu com a evolução da sociedade industrial 
para a sociedade do conhecimento, ocasionando mudança no ambiente 
organizacional e na relação de emprego. Com isto, surge a necessidade 
de reavaliarmos nossas crenças como meio de preservarmos a quali-
dade de vida e a nossa identidade, através do autoconhecimento para 
o processo de mudança pessoal. Isso implica em conhecermos nossas 
próprias emoções; sabermos lidar com elas; nos motivarmos; reconhe-
cermos as emoções no outro e sabermos lidar com os relacionamentos.

Esta é a hora das pessoas! Há um crescimento significativo da con-
tribuição que as pessoas podem dar para que as organizações alcancem 
resultados. O gestor de pessoas, na atualidade, tende a cumprir o pa-
pel de orientador dos demais gestores da organização, os quais atuam 
também como gestores de pessoas nas suas equipes, em um trabalho 
integrado para a realização dos objetivos organizacionais. 

As pessoas devem ser vistas como parceiras da organização e não 
como recursos. Como recursos, elas precisam ser administradas (o que 
envolve planejamento, direção e controle de suas atividades) e cons-
tituem parte do patrimônio físico na contabilidade da organização. 
Como parceiras, são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, ca-
pacidades e, sobretudo, do mais importante aporte para as organiza-
ções: a inteligência. Constituem o capital intelectual da organização.

As pessoas, como seres humanos, são dotadas de personalidades 
próprias, profundamente distintas entre si, com uma história particular 
e diferenciada, possuidoras de conhecimentos, habilidades, destrezas e 
capacidades indispensáveis à adequada gestão dos recursos da organi-
zação. Como ativadores inteligentes de recursos organizacionais, são 
capazes de dotar a organização de inteligência, talento e aprendizados 
indispensáveis à sua constante renovação e posicionamento competiti-
vo num mundo de mudanças e desafios.

Portanto, conclui-se que, hoje, as organizações dependem direta e 
irremediavelmente das pessoas para operar, produzir seus bens e servi-
ços, atender seus clientes, competir nos mercados e atingir seus objeti-
vos globais e estratégicos.

“O conhecimento e a informação são os 
recursos estratégicos para o desenvolvimento de 

qualquer país. Os portadores desses recursos são a pessoas” 
(Peter Drucker).

AGITADO, ESTABANADO, DESATENTO e 
MALANDRO estes eram alguns  adjetivos usados 
para  algumas  pessoas que conviviam em nosso 
meio, quem não conheceu ou conhece alguém com 
um destes  rótulos? Este comportamento, quando 
persistente, pode ser um Transtorno Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAHI). Esse 
transtorno é  o mais estudado no mundo, pela medi-
cina, por isso, está sendo  tão discutido, atualmente, 
na nossa sociedade. Compreendê-lo ajuda a melho-
rar a vida de muitas pessoas que não sabem sequer 
que, atualmente, já existe tratamento. O mais impor-
tante é não banalizar e rotular uma pessoa sem que 
seja feito um diagnóstico correto desse transtorno. 

Mas o que é, afinal, esse transtorno? TDAHI 
é um transtorno neurobiológico, de causa genética, 
que aparece na infância e, frequentemente, acom-
panha o individuo por toda a vida. É um dos trans-
tornos mentais mais comuns. Caracteriza-se por 
um funcionamento diferente do cérebro, ou seja, 
são alterações nos neurotransmissores responsáveis 
pelo controle motor, poder de concentração, aten-
ção, memória, localizados na região frontal direita 
do cérebro. Aparecem mais em meninos do que em 
meninas.

O TDAHI se caracteriza por uma combinação de 
três tipos de sintoma: DESATENÇÃO, HIPERATI-
VIDADE E IMPULSIVIDADE. 

Quais os sintomas mais frequentes?
DESATENÇÃO: Manifesta-se pela incapacidade 

de reter informações por longo tempo, dificuldades 
de concentração; a pessoa parece estar prestando 
atenção em outras coisas (“mundo da lua”), distrai-se 
facilmente com coisas a sua volta ou, mesmo, com 
seus próprios pensamentos; tem dificuldades para 
seguir instruções até o final; dificuldades para  or-
ganizar seu tempo e objetos (desorganizado); perde 
objetos com frequência; relutância ou antipatia  em 
realizar tarefas que exijam esforço mental (tais como 
leitura, estudo). Esquece-se de coisas que deveria 
fazer no seu dia-a-dia. Queixa-se de esquecimento. 
Os pais costumam receber muitas queixas da esco-
la quanto à atenção e ao baixo rendimento escolar 
da criança. Já no adulto, as queixas são de perdas de 
compromissos assumidos, contas a pagar, datas, ho-
rários a cumprir; o conjugue, frequentemente, quei-
xa-se de que o parceiro  “não o  escuta”, está sempre 
no “mundo da lua”.

HIPERATIVIDADE: A hiperatividade e a impul-
sividade estão quase sempre associadas. Os indivídu-
os hiperativos são inquietos, estão sempre  mexendo 
as mãos e  pés quando sentados ou mexem-se muito 
na cadeira; possuem dificuldades  em permanecer 
sentados em situações em que isso é esperado (sala 
de aula, palestra, jantar etc.). São inquietos demais,  

inclusive seu sono é agitado; vivem mudando de uma 
coisa para outra, são muito insatisfeitos; começam 
algo, mas não terminam,  precisam de estímulos para 
concluir uma tarefa até o final (deveres da escolas, 
atividades domésticas, relatórios de trabalho etc.).  
Falam demais e interrompem conversas dos outros. 
Respondem perguntas antes que sejam concluídas. 
Têm dificuldade para manter-se  em silêncio (fami-
liares e amigos queixam-se de que eles são muito ba-
rulhentos, estabanados, desastrados). Deixam tudo 
para última hora.

IMPULSIVIDADE: Manifesta-se por atos intem-
pestivos, eventualmente agressivos.  “Pavio curto”. Os 
portadores costumam ser usados como “bode expia-
tório”, pois estão sempre envolvidos em conflitos, bri-
gas, que, muitas vezes, não lhes dizem respeito. To-
mam decisões precipitadas e, depois, se arrependem. 
Têm tendência a desistir facilmente de algo diante de 
pressões. Possuem mudança brusca de humor, ”altos 
e baixos”, em alguns momentos, estão eufóricos e, em 
outros, estão descontentes e entediados.

Como diagnosticar e tratá-lo?  O diagnóstico do 
TDAHI é eminentemente clinico, só poderá ser diag-
nosticado por um médico: neurologista ou psiquia-
tra, muitas vezes, terá que fazer uso de medicação. 
Caso você  se identifique com os sintomas descritos  
nestas informações é  oportuno que procure ajuda de 
um profissional especializado que ajudará a compre-
ender melhor esse transtorno, existem testes neurop-
sicológicos que ajudam a identificar o mesmo (psi-
copedagogos, psicólogos ou fonoaudiólogos também 
podem ajudar neste diagnóstico, desde que possuam 
formação para tal).   Deve-se avaliar, com critérios, 
o impacto na vida familiar, social, escolar e ocupa-
cional desta pessoa, há muita possibilidade de ter a 
presença de comorbidades (aparecimento de outras 
patologias associadas) como: transtorno de humor, 
transtorno de comportamento, transtorno de apren-
dizagem, transtorno de ansiedade, transtorno oposi-
tor desafiante, uso de drogas, entre outros. 

Tratamento: Deve ser baseado em intervenção 
multidisciplinar envolvendo profissionais das áreas 
médicas, saúde mental e psicopedagógica, em con-
junto com os pais (se for criança). Muitas vezes, o 
uso de medicação é fundamental (tratamento far-
macológico). Outras alternativas, como o Neurofe-
edback, a Psicoterapia Comportamental-Cognitiva 
e o Coaching Comportamental levam a ganhos 
permanentes, pois envolvem processos de aprendi-
zagem e, desta forma, preparam a pessoa para lidar 
melhor com as limitações do TDAH ou, até mesmo, 
a superá-las.

Transtorno Déficit de 
Atenção e Hiperatividade/
Impulsividade (TDAHI)
Lucimara Maia 
Psicopedagoga Clinica 
ABPP- SC 283/2004
Lucy04@terra.com.br
www.afamel.com .br

    FONTE
Paulo Mattos. No mundo da Lua. São Paulo: 
Ed.Lemos. 2005.
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Entrevista
Mulheres que fazem acontecer
Entrevista com Roselane Neckel, Reitora eleita da UFSC
Por Andre Maia

Foto: ANDrFE MAiAN o mês em que a mulher é homenageada inter-
nacionalmente, tive a oportunidade de entre-
vistar a Reitora eleita da Universidade Federal 

de Santa Catarina - UFSC, a primeira mulher a ocupar 
este cargo na instituição.

Num encontro tranquilo e, ao mesmo tempo corri-
do e permeado de bom humor, a Professora e Diretora 
do Departamento de História do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas – CFH e futura Reitora da UFSC, 
Roselane Neckel, eleita para a gestão 2012-2016 (tendo 
como Vice-reitora Lúcia Pacheco), nos fala um pouco 
de suas aspirações, suas ideias e seus objetivos para o 
seu mandato, que inicia no próximo mês de maio.

Roselane Neckel nasceu em Florianópolis, foi cria-
da em Santo Amaro da Imperatriz, mais precisamente, 
onde passou parte de sua infância. Sempre teve inte-
resse pela História, o que a levou até a faculdade e, logo 
depois, ao movimento com o mundo político, devido 
a sua grande habilidade e disposição para o diálogo.

A professora Neckel diz que  já tem colocado em 
outras entrevistas que o plano, o objetivo da próxima 
administração é reorganizar a Universidade, para isso, 
a equipe de transição vem analisando  relatórios já 
existentes, verificando que setores estratégicos estão 
mal dimensionados e com falta de pessoas para execu-
tar suas funções. Pretende investir  em infraestrutura 
física e na contratação de professores. 

Relata, também, que sempre foi ativa na luta por 
políticas de permanência e apoio ao estudante. “É im-
portante reconhecer a fragilidade socioeconômica dos 
nossos alunos, até mesmo porque a universidade ofe-
rece diversas oportunidades de ingresso, como cotas 
para negros e alunos de escolas públicas”. 

Outro assunto que ela coloca é a necessidade de 
investir no Restaurante Universitário, na moradia es-
tudantil, nos horários de funcionamento da Biblioteca, 
de criar uma Câmara de Representação Estudantil e 
um Comitê Gestor para acompanhar os recursos des-
tinados a setores de apoio a empresas juniores e, ainda, 
criar projetos e estágios interdisciplinares.

A nova Reitora afirma realizar, desde 2005, no 
CFH, um trabalho de psicologia organizacional que 
envolve dimensionamento e mapeamento de proces-
sos. “Nós entendemos que é muito importante que a 
UFSC faça isto com urgência, o que  envolve constituir 
uma equipe coordenada”. Destaca ser  fundamental sa-
ber onde estão as pessoas na UFSC, como elas foram 
distribuídas e o que elas fazem. Que o mais importante 
de tudo são os critérios para a sua distribuição e, jun-
to com isso, quais são as atividades desenvolvidas na 
Universidade. “Porque temos feito questão de falar das 
atividades que desenvolvemos? Quando fizemos pela 
primeira vez a pesquisa de psicologia organizacional 
fizemos muitas entrevistas e uma das questões que apa-
receu sobre motivador e desmotivador para as pessoas 
trabalharem, é a questão do preconceito em relação ao 
servidor público não trabalhar”. Continua Roselane: 
“Nós acreditamos que o servidor público trabalha e 
trabalha muito, senão não teríamos a UFSC que temos. 
Como mostrar que a gente trabalha? Mostrando, quais 
as atividades que realizamos, o fluxograma de ativida-
des. Cada departamento faz a mesma coisa da forma 
diferenciada. Nós não temos memória organizacional. 
Para muitas pessoas houve um investimento de capaci-
tação muito grande e não há nenhum tipo de registro 
sobre isso. As pessoas se aposentam e quando outras 

chegam, encontram um vazio, ou seja, não tem nada 
dito de como devem ser os procedimentos. A gestão 
de pessoas na UFSC é primordial. Uma boa gestão de 
pessoas, que envolva o diálogo, que envolva apresen-
tar para as pessoas o diagnóstico de forma dialógica. 
Ir aos vários centros de ensino e dizer ‘nossa situação 
hoje é esta’. Ao final desse trabalho de dimensionamen-
to, nós temos os elementos, os indicadores que podem 
definir uma política mais proativa e mais contundente 
por parte da gestão junto ao governo para solicitar mais 
contratações”. Ela dá como exemplo “nós não temos 
técnicos em laboratório para a quantidade de cursos 
que foram criados”. Conclui a futura Reitora que esse 
estudo de dimensionamento é sua prioridade, pois “É 
conhecer a UFSC que temos para construir a UFSC que 
queremos”.

Roselane ressalta que farão um estudo de como re-
estruturar e de como elaborar contratos que garantam 
um maior controle das empresas executoras. Que há 
dinheiro para construir novos prédios, mas precisa ser 
elaborado um plano diretor para o campus da UFSC. 
As ampliações são urgentes e necessárias. 

O Hospital Universitário - HU enfrenta dificul-
dades, já houve um amplo diálogo entre as equipes e 
sabem que é preciso melhorar a estrutura. Também há 
necessidade urgente de ampliar o número de profis-
sionais, o financiamento em saúde e de melhoria in-
constitucional. “Devemos recuperar todos os setores 
do Hospital e criar um sistema de saúde voltado para o 
profissional da saúde, que, muitas vezes, fica doente e 
não consegue atendimento”.

Afirma acreditar que a renovação é sempre muito 
boa e  que  existe uma história de gestão administrativa 
na Universidade que teve sucesso, “afinal  nós temos  a 
UFSC que temos hoje”. 

A nova equipe reconhece todos os méritos das an-
tigas administrações, mas, neste momento, acredita 
que uma renovação é muito importante. Uma renova-
ção de quem está nos espaços centrais da decisão. En-
tende que essa renovação, agregada com aqueles que já 
trabalham na Universidade irá representar a tranqui-
lidade e o fortalecimento institucional. Informa não 
estar aqui querendo construir um novo grupo, mas 
querendo dar a possibilidade para que as mais dife-
rentes pessoas, com competências e habilidades e com 
comprometimento institucional tenham a possibilida-
de de assumir esses cargos de gestão. Nesse sentido, 
estão-se valorizando todas as pessoas da comunidade 
universitária. Terão que ser feitas escolhas? “Sim, afi-
nal temos uma comunidade muito grande, mas esse 
processo deve significar a agregação de pessoas para 
que trabalhemos juntos pela UFSC. O processo elei-
toral está no passado, agora estamos no presente, e o 
presente é primordial para UFSC. O fisiologismo será 
evitado com a profissionalização da gestão”.

Roselane encerra a entrevista com essas palavras: 
“Mais uma vez repito, como venho dizendo há anos, 
acredito que o comprometimento institucional é que 
define a responsabilidade com o trabalho. E o com-
prometimento institucional passa pela valorização das 
pessoas, elas precisam se sentir respeitadas e valori-
zadas”.
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De alma para Alma
OS BUSCADORES DA LUZ 
Selma Botto Guimarães

Arquivo wEb

Q uantos caminhos iniciados e abando-
nados nesta vida por falta de vontade 
de ir à frente por força do comodismo 

em não perder os momentos de lazer. Quantas 
perdas de oportunidades em favor do espíri-
to... Todavia, os condutores de almas do Plano 
Superior não cansam jamais de arrebanhar 
tais ovelhas desgarradas para que encontrem 
o caminho que leva à sabedoria e à   boa-ven-
turança.

O desejo de crescer espiritualmente, de ter 
maior sabedoria não passa despercebido no 
plano espiritual, uma vez que o buscador de 
luz passa a emiti-la. Assim, todo aquele que 
manifesta tal desejo interior passa a ter acesso 
a uma literatura aproveitável e a pessoas des-
conhecidas que passarão a entrar em contato 
com ele, para que a chama não esvaeça. 

O caminho espiritual apresenta diversas 

estações e o andarilho em busca da Luz neces-
sita constantemente adquirir maiores conheci-
mentos para prosseguir sua jornada. Na medi-
da em que vai se fortalecendo espiritualmente, 
vão surgindo os efeitos cármicos de vidas an-
teriores, já que o caminheiro se encontra for-
talecido para saldar os débitos pretéritos. 

É numa dessas estações que muitos desis-
tem da jornada e preferem a facilidade da vida 
fútil.  Contudo, é de se observar que o caminho 
do aprendizado não é feito só de dores e sofri-
mento. Existe uma enorme beleza para aqueles 
que realmente desejam aproximar-se de sua 
perfeição. São mágicos os momentos em que o 
aprendiz percebe a sutil presença de seu Mes-
tre. A sensação confortadora que isso trás é o 
bálsamo que necessita para impulsionar a car-
ruagem que faz a trajetória e leva o corpo, por 
vezes cansado, a readquirir as forças. 

O caminho a ser percorrido exige disci-
plina e controle de pensamentos do buscador 
de Luz. O esforço sincero e esperançoso de ser 
notado no mundo da Luz trás como recom-
pensa a verdadeira orientação da Espiritua-
lidade. Novas forças lhe chegam reforçando 
sua capacidade de resistência, muito embora 
os ensinamentos se tornem mais exigentes e 
as provas surgidas requeiram maior Força In-
terna. 

O Buscador de Luz, em sua trajetória, pas-
sa a ter sensações identificadoras de que está 
sendo assistido pela Espiritualidade Maior 
através de seus Mensageiros. Desse modo, 
aquele que busca o aprendizado passa a ter 
coragem para enfrentar as dificuldades que se 
apresentam no momento, a controlar os pen-
samentos negativos como a raiva, a tristeza, a 
preguiça, a maledicência, a crítica maldosa, o 

egoísmo e os mais diferentes entraves ao cres-
cimento espiritual. 

Em lugar dos pensamentos negativos sur-
gem sensações agradáveis tais como o sorriso 
interno que aciona o sorriso externo ainda que 
sinta a provação de alguma doença, esperança 
de melhora em todos os setores de sua vida, ca-
pacidade para observar e sentir as belezas na-
turais, capacidade de perdoar a si próprio e aos 
demais seres, a vontade sincera de agradecer 
a Deus, diversas vezes ao dia, a oportunidade 
de vivenciar tais situações ao tempo em que 
Lhe pede assistência para dar continuidade ao 
trajeto estabelecido. A prece eventual passa a 
ser constante quase como se fosse um diálogo 
interno entabulado com Deus. E, finalmente, a 
descoberta da paz interior que é a verdadeira 
felicidade.

Hoje, venho falar dos acontecimentos 
que assolam a mãe Terra e que tanto 
têm preocupado a todos. Para tanto, 

reporto-me às páginas da Bíblia. Lá, tanto no 
Velho Testamento quanto no Novo, encontra-
mos as profecias das quais as crianças, de modo 
geral, tinham um medo imenso, pois, escuta-
vam dos adultos comentários bastante aterrori-
zantes sobre o final dos tempos.

As profecias, em princípio, parece que 
só servem para anunciar desgraças. Em face 
desse medo dos acontecimentos, deixamos de 
registrar os bons presságios que contém e que, 
inclusive, antecederam o nascimento de Jesus. 
E Ele, finalmente, chegou ao mundo depois de 
um longo período de espera, tudo de acordo 
com o anunciado pelos Profetas Bíblicos.

O Apocalipse foi escrito por João, o Após-
tolo de Cristo, o qual recebeu uma série de 
visões enquanto esteve na Ilha de Patmos. As 
revelações através das visões que nosso Pai pro-
porcionou a João Evangelista, quando transcri-
tas no gênero literário vigente naquela época, 
e próprio do judaísmo, caracterizaram-se pela 
linguagem misteriosa, cheia de símbolos, vi-
sões e aparições celestes que, ao longo do tem-
po, vêm sendo decifrada e traduzida intelectu-
almente.

João escreveu aquilo que lhe foi mostrado 
pela revelação Divina. Como ele poderia, naque-
la época, descrever aviões que soltavam bombas 
destruidoras sobre cidades? E como descreveu 
essa visão numa época em que carros só exis-
tiam aqueles puxados por cavalos? Segundo o 
que ele registrou e deixou escrito foi que pás-
saros de ferro soltavam ovos de fogo. Ora, hoje, 
sabemos que João falou sobre a visão que teve 
dos aviões que sobrevoariam os céus durante a 
segunda guerra mundial. E assim, as profecias 

do Apocalipse ficaram tão assustadoras.
Tudo tem sua época... Tanto as profecias do 

Velho Testamento que anunciaram a vinda de 
Jesus, quanto os presságios de João Evangelista 
sobre o final dos tempos, pode conferir,  sem-
pre têm um final feliz. Algo de bom se encon-
tra presente nas previsões que chamamos de 
profecias. Elas, como nas histórias, falam que o 
bem venceu o mal, falam que o Amor venceu a 
batalha contra o ódio.

Os tempos mudaram e novos profetas sur-
giram e assim sempre será. Exemplo disso, a 
Profecia de Fátima repassada por Maria quan-
do falou aos três pequenos e humildes pastores 
daquela região. A literatura Espírita é abundan-
te sobre o assunto. O mundo ocidental também 
fala da Profecia Maia transmitida pela civiliza-
ção que deixou seus traços na América Latina. 
É essa a profecia que mais tem sido comentada 
nos últimos tempos e é dela, pois, que vamos 
falar.

A Profecia do povo Maia deixou registrado 
aquilo que hoje estamos vendo acontecer. Fala 
dos conflitos, guerras, aquecimento solar e até 
da crise econômica mundial. Prevê as enchen-
tes que hoje acontecem, os terremotos, os fura-
cões e os tsunamis formados a partir de fendas 
abertas nas profundezas do mar.

Fala, a Profecia Maia, do parto vivenciado 
pela mãe Terra. Como parteiros, acompanhan-
do as dores do parto que antecedem uma nova 
civilização, temos os ventos fortes que gemem 
atrás das janelas e que, em verdadeira fúria, der-
rubam árvores. Todo o Universo derrama lágri-
mas de dor em forma de chuvas torrenciais pelo 
sofrimento que assiste. Tremores sacodem as 
entranhas da maltratada parturiente e até a abó-
bada celeste participa desse difícil parto com 
terríveis cefaleias, quando riscada pelas tempes-

tades elétricas cada vez mais assustadoras.
Tudo isso estamos assistindo estarrecidos. 

A Profecia Maia, que não era imediatista e não 
afirmou que as transformações e que as dores 
do parto da Mãe Terra aconteceriam de uma 
hora para outra, mas, que levariam muitos anos 
para se cumprir, também nos conta o final feliz 
que ocorre sempre que a tempestade amaina, 
ou seja, o cenário final da profecia.

E como todas as profecias, após toda a 
turbulência que ora estamos vivenciando, nos 
espera uma vida melhor onde a pureza dos 
sentimentos tornará o homem capaz de exer-
cer a telepatia, transmitindo seu pensamento e 
captando o pensamento alheio. Para tanto, as 
atitudes hipócritas estarão extintas, ou seja, na-
turalmente se dará o fim da mentira.

O novo homem que já está sendo mode-
lado pelos sofrimentos que hoje vivencia com 
todas essas calamidades, também desenvolverá 
a capacidade de autocura, extinguindo o sofri-
mento causado pelas doenças. Tais capacidades 
serão desenvolvidas por aqueles que sobrevive-
rão aos cataclismos que já estamos presencian-
do e que, também, vêm sendo purificados por 
toda essa dor. Seus descendentes poderão viver 
em toda plenitude, ao longo dos tempos, as be-
nesses profetizadas.

É impossível continuar, egoisticamente, 
pensando tão somente em si próprio, quando 
temos diante de nós faces marcadas pelo sofri-
mento causado pela fome, pelo frio, pela falta 
do teto que as águas carregaram consigo, e pela 
perda de entes queridos.

O novo homem, que já começa a ser mode-
lado, não necessitará, segundo a profecia Maia, 
de leis, nem de polícia e nem de exércitos, pois, 
respeitará e será respeitado por seus iguais, vez 
que nenhum direito ou dever será ditado pela 

força e sim pela conscientização. Depois dessas 
mudanças, deverá surgir um governo mundial 
e harmônico com seres altamente sábios para 
exercer tal função, deixando de existir frontei-
ras de nacionalidade e os limites impostos pela 
propriedade privada. Assim, não será preciso 
dinheiro como meio de intercâmbio, pois, a 
moeda entre os seres será o amor.

Não temas, pois, apesar dos momentos 
vivenciados, a Terra sobreviverá. As profecias 
anunciam o final dos tempos, sim! Final dos 
tempos do egoísmo, da raiva, da inveja e todos 
os demais sentimentos menores que compõem 
o medo. A Terra, depois desse difícil parto que 
ora assistimos, levantará em trajes novos, lim-
pos, higienizados, com o frescor próprio de 
quem é abençoado pelo amor. Será chegada a 
era do amor, desse amor incondicional que tan-
to pregamos e tão pouco vivenciamos.

Aqui, fecho o livro das profecias para abrir 
espaço para uma conversa. Assim, faça de con-
ta que já estamos vivendo na Nova Era, a era 
pós-catástrofe, e responda as perguntas que ora 
te faço:

- Estás preparado, para arregaçar tuas man-
gas e ajudar na reconstrução das cidades des-
truídas pelas águas das enchentes? Trocarás 
teus sapatos de verniz por uma bota de bor-
racha para pisar nos destroços deixados pelos 
cataclismos?

- O pão, o único que tens e que está sobre 
tua mesa será partilhado com aqueles que estão 
com fome ainda que tua fome não seja saciada 
totalmente?

- Tuas experiências e sabedoria serão colo-
cadas sem egoísmo para a comunidade em que, 
doravante, viverás?

- Teu pensamento pode ser lido telepatica-
mente pelo irmão que se encontra a tua frente?

Profetizando sobre o amor
irmão Savas
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A Escola de Médiuns do Núcleo Espírita 
Nosso Lar tem por objetivo promover a in-
tegração da Filosofia Espírita com diversas 

áreas técnico-científicas, notadamente das Ciências 
Humanas e Biológicas, caminhando para a forma-
ção de colaboradores capazes de pensar, planejar, 
assessorar e executar um trabalho competente e de 
conjunto na ação intra e extra Núcleo.

Os colaboradores, assim formados, serão por-
tadores de conhecimentos pautados nas suas múl-
tiplas dimensões: social, espiritual e cultural, tendo 
em vista as situações históricas e atuais da realidade 
humana. Uma boa formação indispensável aos cola-
boradores que atuam nas diferentes frentes de atua-
ção do Núcleo.

Dessa forma, o currículo foi permeado por con-
teúdos que caracterizam o conhecimento filosófico, 
religioso e científico que compõem a matriz de suas 
disciplinas e tem como meta:
•	 Contribuir	de	maneira	global	para	o	aperfeiço-

amento dos seus alunos, de acordo com as suas 
necessidades e aspirações, permitindo-lhes vis-
lumbrar novos caminhos e novas oportunidades.

•	 Fornecer	 formação	 teórica	 e	 interdisciplinar	
sobre o desenvolvimento humano e seus funda-
mentos filosófico, religioso e científico que per-
mitam a apropriação do seu processo de traba-
lho.

•	 Fomentar	o	compromisso	social	dos	colaborado-
res com os pacientes, estimulando-os na busca 

do autoconhecimento, da autorresponsabilidade 
e do autodesenvolvimento.
Para participar da Escola de Médiuns, o can-

didato deve ter disponibilidade para crescer como 
pessoa e contribuir para o desenvolvimento de ou-
trem, demonstrando atitudes e habilidades no trato 
das relações humanas, nos desempenhos interativos 
com as pessoas de diferentes tipos de formação e ex-
periências caracterizadas pelo respeito, confiança e 
cooperação.

Uma consistente formação teórica significa não 
apenas dominar informações pontuais e específicas 
de cada disciplina, mas conhecê-las de forma global 
em sua natureza, seus objetivos, seu processo histó-
rico e suas implicações sociais.

Assim, o currículo foi composto das seguintes 
disciplinas, ministradas em duas aulas semanais de 
cinquenta minutos: 
1) Filosofia Espírita - Aulas expositivas com traba-

lhos de fixação de conteúdos das obras básicas 
do espiritismo, subdividida em oito módulos 
compreendendo as obras de Allan Kardec.

2) Fisiologia do Ser - Aulas teóricas sobre os cen-
tros de força e suas conexões com os demais 
corpos e reflexos na saúde.

3) Comunicação e Ética I – Aulas sobre comuni-
cação humana e organizacional. Comunicação 
verbal e não verbal. Barreiras físicas e interpes-
soais. Feedback.  Comunicação ética e a ética do 
cuidar.

4) Comunicação e Ética II - Virtudes Fundamen-
tais. Ética Cristã. Valores do NENL/CAPC.

5) Cromoterapia - Aulas teóricas e práticas sobre 
a aplicação da cromoterapia nos pacientes do 
NENL/CAPC.

6) Práticas Terapêuticas - Teoria e prática das di-
versas atividades terapêuticas da medicina com-
plementar utilizadas pelo NENL/CAPC em seus 
pacientes.

7) Fitoterapia-Hidroterapia – Aulas teóricas so-
bre a hidroterapia e a fitoterapia aplicadas no 
NENL/CAPC.

8) Medicina da Terra - Aulas expositivas sobre as 
práticas da medicina de nossos ancestrais.

9) Medicina Complementar – Aulas teóricas sobre 
as diversas formas de aplicação da Medicina Vi-
bracional, na visão da medicina científica.

10)  Mediunidade - Estudos das diversas manifesta-
ções mediúnicas.

11)  Fundamentos da Psicologia Transpessoal - Au-
las teóricas e práticas visando dotar os terapeu-
tas e facilitadores de melhor conhecimento da 
interação Psicologia/Espiritismo.

12) Psiquiatria e Mediunismo - Aulas expositivas 
visando ensinar aos médiuns a percepção da 
diferença entre sintomas espirituais e psíquicos 
dos pacientes.

13) Literatura Espiritualista - Aulas com discussão 
de assuntos abordados em livros espiritualistas 
visando ampliar a base de conhecimentos essen-

ciais à prática da palestra.
14) Oratória - Aulas teóricas e práticas de oratória.
15) Práticas do Atendimento Fraterno - Especializa-

ção nas práticas do Atendimento Fraterno.
16) Práticas de Grupos Terapêuticos - Especializa-

ção nas práticas de condução de grupos tera-
pêuticos vivenciais.

17) Práticas de Palestração - Especialização nas prá-
ticas da oratória.

18) O Sagrado Através da Cultura - Uma definição 
dos conceitos básicos acerca da manifestação do 
fenômeno espiritual religioso passando pelo xa-
manismo, pelo discurso mitológico, pela insti-
tucionalização do sagrado nas grandes religiões, 
pela crítica da ciência ao sagrado, pela revelação 
do espírito e pelo sagrado na atualidade.

19) Tanatologia – Aulas teóricas sobre a visão espí-
rita acerca da passagem de planos existenciais.

20) Cooperação e Rede – Aulas teóricas e vivencias 
sobre o conceito de cooperação e rede.

O ingresso na Escola de Médiuns ocorre me-
diante participação no Retiro Universal do NENL 
e matrícula no curso. Para participar do Retiro é 
necessário que o interessado assista as palestras que 
são ministradas aos sábados, às 16:00h, em nosso 
anfiteatro.

O corpo docente funciona em sistema de vo-
luntariado. Os professores são recrutados entre os 
colaboradores da Casa.


