Um curso de 3 dias
para desenvolver
uma íntima
compreensão das
forças da vida, em
metamorfose
no Reino Vegetal
com Paul van Dijk

PENSE
como Natureza

Na Natureza podemos observar
revoluções surpreendentes:
A lagarta se torna borboleta.
O broto se desenvolve em folhas e flores.
Isso é transformação radical,
isso é metamorfose.

Junho

26, 27 e 28

2015

A planta é movimento.

Desenvolve-se por meio de uma
sequência de aparências físicas:
desde a existência reclusa da
semente, uma haste com folhas se
desenrola, transforma-se em um
botão, uma flor e, finalmente, em
sementes de novo.

Isso é:
renovar-se a cada etapa.

Como é que isso se manifesta?
Quais forças estão operando?
E o que “organiza” estas
mudanças? Para descobrir algumas
respostas a estas perguntas,

precisamos entrar nos
segredos abertos da
Natureza.

Este curso convida
você para uma
profunda compreensão
da impressionante
capacidade das plantas
de transformaremse continuamente
em direção à
autorrealização na
forma física e na cor.

Na primeira metade deste curso
faremos estudos das plantas, refinando
nosso poder de estudo, aprendendo
a ativar o nossa capacidade de
maravilhamento. Em uma variedade de
exercícios artísticos (incluindo desenho
dinâmico e movimento incorporado),
vamos esclarecer e intensificar o nosso
sentimento a estas observações.
Estes exercícios vão ajudar a

desenvolver uma qualidade
viva de pensamento e
percepção artística.

Ao longo do curso será dada atenção
especial ao caminho metodológico
que seguiremos, aliado a uma forma
cuidadosa de refletir sobre este
caminho artisticamente científico.

A segunda parte deste curso
é um projeto de modelagem
em argila. Cada participante
será convidado a criar uma
série livre de formas em que a
metamorfose se torna visível. Isso
será acompanhado pelo estudo
da forma e do movimento.

Criar com liberdade
sua própria série em
metamorfose o desafiará
a encontrar um equilíbrio
sutil e dinâmico entre a
mente lógica e a intuição
criativa.

A quem se destina?

Esse curso é para todos aqueles interessados em aprender diretamente
com a Natureza e ir além dos limites das ciências tradicionais. Educadores,
cientistas, empreendedores, facilitadores artistas, designers e outros
profissionais das mais diversas áreas de atuação que estão interessados
em aprofundar sua prática com a Fenomenologia de Goethe.

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:

Espaço Cultural Rudolf Steiner
Rua da Fraternidade 156, Alto da Boa Vista,
São Paulo-SP

Cronograma:

26, 27 e 28 de Junho das 9h às 17h.

Investimento:

Sua participação é significativa para você?
Não deixe que o valor seja um impedimento!
Até 20 de Maio - R$750,00
Até 10 de Junho - R$850,00
Após 10 de Junho -R$980,00
Inclui: coffees, material, tradução consecutiva e sua participação.
Vagas limitadas: 18 pessoas

Paul van Dijk

Holandês, estudou Escultura, Ciência Goetheana e Flowform® design com John Wilkes, no Reino Unido. É conhecido por seus
projetos de Flowform® no tratamento de
água. Sua afinidade com a arte visual, escultura, música e performance, juntamente com a sua atitude natural
de admiração ativa, oferece uma ampla base para sua pesquisa sobre água, plantas e árvores, assim como para o seu trabalho como
professor. Ensina Ciência Goetheana na formação profissional para
os médicos, coaches e profissionais da área ambiental. Seus temas
favoritos para a facilitação e aprendizagem são a água, estudo da
forma, movimento e metamorfose. Também é professor visitante na
Fundação para Água.

