A natureza

3 dias de
mergulho nas
profundas
capacidades
da água
em Ilhabela
com
Paul van Dijk

Rítmica da Água

Renove a sua relação com a água,
esse elemento tão fundamental na
natureza, através de envolventes
experimentos e descobertas fascinantes
de uma nova ciência da complexidade.
Nós aprendemos a manipular água
para os nossos próprios fins mas,
será que sabemos realmente
o que é água?

Julho
3, 4 e 5

2015

Todas as formas de vida e processos da vida dependem de
água. Plantas, animais, pessoas...
graças à água encontram sua
própria identidade em forma, cor
e substância, e são capazes de
manter isso. A água em si não é
substância compacta, não tem
uma forma fixa ou cor determinada. A água revela a sua identidade em movimento, é versátil
e transparente. É extremamente
sensível a todas as influências
externas. E ela reage com ritmo.
Com ritmo encontra-se “em seu
elemento”.

Como podemos entender
esta incrível natureza
rítmica de água?

Este curso de 3 dias, inédito no Brasil, começará com uma série de experimentos para observar as qualidades e fenômenos rítmicos de água. Faremos exercícios para desenvolver uma nova forma de perceber, com admiração ativa e reflexão cuidadosa.
A segunda parte do curso envolverá um projeto de modelagem com argila e água, para

desafiá-lo á realmente entender este fluxo
rítmico e emocionante da água e para você aprender a
“pensar como água”.

A Tecnologia
Flowform® aumenta
a natureza rítmica da
água e beneficia a
vida na água.
Na terceira parte do curso
iremos introduzi-lo a esta
invenção extraordinária para
que você possa experienciar
o seu próprio momento de
descoberta Flowform®.

A quem se destina?

Acreditamos que a nova cultura
de cuidado com a água só pode
surgir da colaboração entre múltiplos interessados e suas diferentes perspectivas. Nós convidamos
vocês técnicos do segmento de
água, profissionais de sustentabilidade, lideranças e tomadores
de decisão no gerenciamento de
recursos hídricos e suas equipes.
Acadêmicos, educadores, designers, pesquisadores e consultores envolvidos com água direta ou
indiretamente. Ambientalistas,
empreendedores da água e todos
aqueles interessados a tomar uma
nova consciência da água.

Inscreva-se:

Clique neste link
ou acesse nosso site www.cursodorio.com.br
Se você ficou com alguma pergunta escreva-nos:
ocursodorio@gmail.com ou fale com conosco
11 953006320.

Local:

Fazenda Retiro - Ilhabela

Datas::

3, 4 e 5 de Julho das 9h às 18h.

Investimento:

Sua participação é significativa para você?
Não deixe que o valor seja um impedimento!

Até 20 de Maio - R$1.350,00
Até 10 de Junho - R$1.550,00
Após 10 de Junho - R$1.750,00
Inclui: hospedagem em quartos compartilhados, alimentação,
material, tradução consecutiva e sua participação.
Curso sem hospedagem R$950,00
Vagas limitadas: 18 pessoas

Paul van Dijk

é conhecido na Holanda por seus projetos
com Flowform®. Foi pioneiro na aplicação
da Flowform®Technology (FFT) em escala
industrial no tratamento de águas de esgoto.
Atualmente, ele está envolvido em experimentos para aplicar a FFT em passagens de peixes nas barragens da
Holanda. Estudou escultura, Ciência Goetheana e Flowform® design
com John Wilkes (UK), o inventor da Flowform®Technology. Como
professor, seus temas favoritos são a água, o estudo da forma, movimento e metamorfose. É professor visitante da Fundação para a
água do Reino Unido.

