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O que é Agricultura Biodinâmica 
principal escola de ativação energética dos ecossistemas e paisagens agrícolas 

 

Venham irmãos 
a nova era aquariana é na Terra 
O impulso vital é filho de uma luz pura 
Os prismas e cristais clamam  
pelos seres de verdadeira luz 
Surge uma nova comunhão e canção:  
De plantarmos os Verdes-iris  
nas Terras e nos Corações  
puros e plenos de amor 

 
Schorr, Mauro  

    Apostila de Biodinâmica 
 Ãnima, 1988 

 
 

A Compreensão desta Fantástica Abordagem 
 

      A Agricultura Biodinâmica é a mais profunda 

escola de desenvolvimento agrícola e ambiental do ocidente e foi desenvolvida por um 
eminente mestre de grande importância no início do século, doutor em filosofia chamado 
Rudolph Steiner que formou seu próprio caminho de desenvolvimento espiritual, 
chamando-o de Antroposofia ou Escola da Sabedoria do Homem, e conduzia suas 
múltiplas atividades na esfera da filosofia espiritual, medicina, educação, agricultura, 
arquitetura, ecologia, arte e dança, religião e cristologia, baseando-se nos estudos 
avançados do maior poeta alemão do século passado, Goethe, que possuía uma vocação 
natural e clarividente para o estudo espiritual da botânica e da pesquisa experimental 
sobre a formação rítmica dos processos vitais, onde observava como a vida se manifestava 
na sua intencionalidade, não apenas com uma abordagem científica racionalista, mas por 
uma observação dos arquétipos ocultos e que traduzissem a mensagem espiritual daquele 
ser, daquela organização biológica, transcrevendo ou fornecendo pistas para que possamos 
compreender a origem cosmogênica da vida e do universo. Compreender o homem como 
um ser espiritual que interage com a natureza e pode observar, pulsar e aliar-se aos seus 
ritmos vitais, antever sua propriedade agrícola como um organismo agrícola, que 
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direciona-se ao máximo ser auto-suficiente. Valorizar-se o ensinamento e a pesquisa de 
ritmos cósmicos e terrestres, despertando elevados interesses sobre os fenômenos  e os 
delicados processos  astronômicos  e radiônicos como influência lunar e do Zodíaco, 
dinamização de preparações homeopáticas, sazonalidade, temperatura, clima, botânica, 
simbiontes, plantas indicadoras, animais de poder, influência e comunicação com anjos, 
elementais, orixás ou divindades e deuses naturais, devas,  e o uso até do calendário maia 
e lunar são premissas básicas na AB. Então de certo modo temos aqui uma tentativa do 
homem de não isolar-se da natureza, mas de mantê-la o mais natural possível, religando as 
atividades humanas aos  seus ritmos puros e vitais, sem dúvida formando uma cultura de 
grande pureza e de naturalidade, libertando o homem dos vicios da ignorância, 
artificialismo, dos mecanismos de excessivas programações e robotizações, contudo sem 
desprezar-se a tecnologia e a experimentação científica.  A AB então possui ramificações e 
estudos em todas as partes deste planeta, principalmente em países como a Alemanha, 
Suíça, Inglaterra, Bélgica, Itália, USA, e no Brasil concentra seus esforços no estado de São 
Paulo, com as atividades da Estancia Demétria e  o Instituto Biodinâmico (Cx.P. 321 – 
Fone 014 822 5060 - 822 3648) em Botucatu, SP, do Centro Paulus e da Clinica Tobias, na 
capital deste estado, e no estado do Paraná com o Instituto Verde Vida (Fone 041 223 8490 
- 675 8620). O mais fundamental é a resposta da AB a manutenção e produção de bancos 
de sementes e de germoplasma, que estão sendo armazenados de forma indevida pelos 
grandes grupos internacionais de empresas transgênicas, e que produzem ecótipos 
hibridos agrícolas que não necessitam de interação nenhuma com o ambiente e que 
causam a dependênca econômica do produtor a pacotes agroquimcos caríssimos e de 
grande impacto ambiental, onde justamente a AB está voltada a produzir plantas que se 
comuniquem e aproveitem profundamente os recursos naturais, o cosmos e a realidade 
ambiental que as circundam 

 

Rítmos Macro e Micro Cósmicos 
 

      Existem exemplos muito marcantes sobre a relação 

do todo e as partes. O mecanismo pulso-respiração no homem obedece uma relação 4:1, 
totalizando 25.920 respirações por dia. 25.920 é a duração da precessão de equinócios ou 
seja, o trajeto aparente e retrógrado do Sol no Zodíaco. Este valor também representa as 12 
fases de evolução da cultura humana divididas em 2.160 anos. O conhecido ano universal 
platônico de 25.920 também é a idade patriarcal de 71 anos expressa em dias. Dizem 
também que este período é chamado de dia de Brahmam. Sobre manchas solares e 
árvores, sabe-se da relação sutil da morte de árvores da família das Angiospermas com o 
movimento de explosão de manchas solares. E o peso das sementes produzidas na Lua 
Cheia é maior que na Lua nova. A pesquisa de Maria Thum, que vamos descrever, refere-se 
a influência profunda do Zodíaco sobre o clima e o desenvolvimento das plantas. Também 
pesquisa-se a influência da Lua Cheia e da Lua Nova sobre a reprodução animal. Há outras 
notáveis pesquisas referentes a origem dos seres vivos, da diferenciação de reinos, em uma 
abordagem que conflitua com os modernos postulados de Darwin, que são muito 
racionalistas e bastante questionáveis pela escola atual da Antroposofia   

 
    O Organismo Agrícola Sadio 
 
      De acordo com Steiner, em suas palestras do Curso 
Agrícola: “ Toda a substância que é produzida externamente a uma propriedade agrícola é 
um remédio para esta propriedade, sendo um remédio, ela não deve ser usada por muito 
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tempo, e ser substituída por um produto gerado internamente. E se uma planta está 
doente, esta doença provêm do organismo inteiro”   

 
 

Homem 
                                       Planta           Animal 

   Solo 
 
Vontade 

    Vida             Alma 
      Serviço 

 
       Tab 1.0. A Diferenciação entre Reinos 
 

Reinos Corpo Fisico Corpo Etérico   Corpo Astral Corpo do Eu 

Humano X X X X 

Animal X X X  

Vegetal X X   

Mineral X    

 

                         Tab 2.0. Diferenciação de Enteléquias 
 

Reino Biológico Corporalidade Aspecto 

 

              Humano 

Eu Superior -  

Individualidade 

Espiritual 

Animal Alma e Emoções Anímico 

Vegetal Corpo Etérico Vital 

Mineral Corpo Fisico Material 

 

                                A  principal lei de evolução da Antrosofia descreve o 

processo de atuação dos reinos menos evoluídos ou menos independentes e complexos  ou 
mais especializados para os mais evoluídos ou complexos ou interativos ou de maior 
inteligência. O homem desta forma representa o ápice da criação, possui um corpo 
espiritual que pode representar e alcançar regiões de grande universalidade, expandindo 
sua consciência e cosmicidade. A sua liberdade não manifesta-se somente no domínio da 
ciência e do conhecimento prático e objetivo de manejo dos recursos naturais, mas na 
possibilidade de elevar-se ao novos planos e órbitas espirituais, e de ascencionar aos outros 
reinos mais superiores. Portanto podemos afirmar que todos os seres vivos e inanimados 
possuem uma fundamental importância e estão todos em processos delicados de evolução, 
num ritmo evolutivo de milhões e bilhões de anos ou de infinitos kalpas, onde partes 
nossas poderemos identificar com seres de outros reinos, como se já tivéssemos tido 
estados de consciência ulteriores e mais simples.  O homem representa a inteligência e o 
determinismo espiritual quando humaniza e cuida dos animais, eleva com suas 
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substâncias espirituais os reinos animais, que podem evoluir animicamente desta forma. O 
animal possui não como o homem uma alma individualizada, mas uma alma grupal, e 
representa determinadas virtudes e qualidades das forças divinas naturais, que existem 
no planeta Terra mesmo quando a espécie está extinta, existem espiritualmente em outras 
dimensões mais elevadas e menos encarnadas, e quando atuando sobre o reino vegetal, 
astraliza este reino mais vital, que possui menos movimento e liberdade. E o vegetal que 
representa as substâncias do reino Terra enriquecidas pelo cosmos, que também possui 
uma forma mais rudimentar e sensorial de alma, não sonha ou vivencia outras dimensões 
ou projeções imaginativas como o animal, atuando sobre o ser mineral, o vivifica, 
elevando-o a uma condição mais etérica ou orgânica. O mineral representante dos éteres 
da morte e do depósito ou armazenamento de forças emergentes vitais, de uma 
combinação complexa de substâncias oriundas de todo o universo e que formarão seres 
elementais de grande poder e valor como são as gemas e pedras preciosas,  protegidas 
pelos invólucros das porções terrestres, absorvido nos vegetais receberá a luz do Sol e do 
cosmos e os impulsos vitais espirituais, ascencionando de reino e função. O vegetal sendo 
absorvido pelo reino animal será astralizado, e o animal sendo absorvido pelo humano, 
poderá ser humanizado, mas aqui temos algo de mais profundo, quando um indígena 
sonha e depende de sua caça, ou um xamâ ou caçador de uma floresta alimenta-se de carne 
temos um tipo de relacionamento, onde o animal e sua força espiritual será absorvida 
pelo ser humano de forma mais sadia, alêm da carne ser mais pura. O que vemos no 
mundo atualmente é um consumo em massa de animais produzidos industrialmente e 
artificialmente sem termos nenhuma ligação espiritual ou moral.  Se pelo menos 
sonhassemos com os animais e o tipo de carne de que teremos que nos alimentar... ou se 
pudessemos comprar carnes mais orgânicas com selos de certificação de boi verde, em 
outras palavras por isso a importância da criação de animais domésticos, onde os cães e as 
aves normalmente aproximam-se de valores mais humanos, ou do uso de plantas de poder 
e pessoais ou ornamentais ou de proteção doméstica, ou a aplicação do uso de esterco 
animal como adubo, ou de pedras para proteção espiritual, ou como talismãs, ou na 
dinamização de preparados sobre a agricultura, ativando os poderes homeopáticos 
escondidos potencialmente nos minerais e nos vegetais.  Os elementais são seres 
espirituais que fazem a ponte entre diversos reinos, e possuem seus próprios mundos com 
suas organizações sociais muito bem orientadas, são milhares em tipos e funções, estão 
sempre em luta e vigilância contra os elementais e espíritos de forças mais obscuras. Os 
orixás ou deuses naturais são representantes dos grandes mistérios e poderes naturais, 
possuem uma ampla esfera de influência natural. Steiner dizia que o homem é uma planta 
invertida, dividida em três grandes pólos: o básico ou metabólico, o rítmico e o 
neurosensorial. O metabólico é o pólo ligado ao sistema digestivo e de absorção de 
alimentos, possui intenso calor, muita plasticidade. O rítmico é o pólo circulatório e 
respiratório, e o neurosensorial é o pólo mental, de canalização, organização e  recepção de 
informações, é frio e protegido por uma estrutura rígida e vigorosa, isto demonstra que de 
certa forma somos como plantas que ascencionaram  para estados de maior volição e 
liberdade, nossa hemoglobina sendo análoga e semelhante em aspecto molecular aos 
vegetais, tendo o Ferro que é um elemento de natureza terrestre e mais física sendo levado 
e circulado pelos tecidos vivos, a natureza terrestre sendo colocada de forma inteligente em 
movimento, diferente do magnésio que circula na seiva vegetal, que produz a troca 
energética fotossintética, isto impressiona esta  evolução dos reinos e a diferenciação de 
suas funções espirituais, e também colabora para que sejamos mais vegetarianos do que 
carnívoros 

    

           Tab 3.0.  Animais e a Qualidade Animica dos Seus Resíduos 

Galinhas Astral Calor 

Ovinos Astral Médio Calor 
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Eqüinos Astral Pequeno Calor 

Bovinos Astral Equilibrado 

Suínos Astral Aquoso 

Pato e Ganso Astral muito Aquoso 
 

      
Se temos uma condição mais úmida e com a energia mais estagnada, temos que utilizar o 
astral calor, por outro lado se há uma condição mais seca e árida temos que utilizar o 
astral aquoso 

 

A Abordagem Holística sobre os Reinos  
 
     Vou tentar fornecer algumas pistas da ciência 
espiritual a respeito da organização e missão de cada reino organizado sobre a Terra : 

 
       O Reino Mineral 
 

                                É fixo, preso à um espaço definido, tridimensional, 

cresce somente na forma, com a perda da forma, ele se desintegra, então é mantido por 
estrutura atômica molecular. A força espiritual está presa, concentrada internamente ou é 
projetada pelo lado externo e imantada no objeto físico. Na cosmogênese afirma-se que 
houve em períodos ulteriores um grande reino sem diferenciação, supostamente na fase 
Lunar ou III grande fase de evolução terrestre, o tecido vivo deste grande ser possuía um 
indiferenciação sexual, em seu grande ambiente líquido que foi com o tempo se 
solidificando, possibilitando a vida se manifestar em planos menos terrestres. O que ocorre 
é que Goethe percebeu que o granito é uma das rochas mais difundidas em todo o planeta,   
possui uma estrutura granular semelhante a mórula animal,  “ não está contendo fósseis, 
nada vivo, é como se fosse anterior a própria vida, derrete a 900 graus e a pressão de 1 atm, 
em uma pressão de 10.000 atm funde-se com a água, tornando-se mais plástico, 
praticamente todas a rochas metamórficas vem do granito “, sendo a maioria dos fósseis 
descendentes de processos vitais que envolveram a relação Cálcio-Lua, sendo somente 
encontrados em período de tempos mais recentes, bem posteriores a formação do granito.   
Em um curso que participei foi demonstrado que ardósias, malaquitas, limonitas, 
calcedônias, augitas, micas, quartzos, ametistas,  possuem uma estrutura de gel milenar 
endurecido, como se já fossem seres vivos daquela época que perderam suas forças 
anímicas e vitais. Outras pedras e metais preciosos como safiras, topázios, esmeraldas, 
rubis, diamantes, a Prata e o Ouro, afirmam-se que corresponderam ao habitat de seres 
muito evoluídos que viveram na Terra oriundos de regiões distantes do espaço, e os 
utilizaram como seus ambientes espirituais, e há uma outra abordagem que afirma que 
estes elementos nobres da natureza são como as cinzas ou resíduos de porções de imensos 
seres maravilhosos que viveram neste planeta e universo, que possuem ligação com os 
astros e as estrelas, ou são correspondentes as partes mais maravilhosas e sagradas 
daquele grande ser que formou este planeta, por isso despertam tanta ambição humana e 
possuem tanta fascinação e poder espiritual, mas que podem ser reencontrados com 
grande abundância seus poderes mágicos e vivos em regiões superiores dos planos astrais e 
espirituais, no entanto representam também dentro dos padrões newtonianos o 
crescimento exponencial dos elementos químicos elevados e lapidados a altas 
temperaturas e condições elevadas de stress ambiental. O Enxofre é considerado uma 
resina deste grande ser único, parece que possui muito calor próprio, talvez seja o depósito 
do excesso de metabolismo que teve este grande ser, onde parte da concentração vulcânica 
mineralizada foi elevada ao plano vegetal, eterificada, utilizada na formação de complexas 
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proteínas, e eliminada na forma do enxofre. Este elemento então possui ligação com a I 
etapa de formação da Terra, a etapa do velho Saturnus. O Siliceo é considerado o mais 
misterioso elemento da natureza, possui uma intensa correspondência com o elemento luz, 
com a comunicação e o pensamento. Ele é que fornece a forma ao elemento mineral, sendo 
substituído pelo Carbono nos reinos vegetais, que é menos condutor de energia e mais 
biológico ou orgânico. Dizem que o Silíceo é o representante do psiquismo cósmico, é o 
produto cristalizado e ou mineralizado de uma intensa luz espiritual de caráter mental, 
que existia em um dado momento planetário, chamado de II grande momento espiritual  
de evolução do Universo e da Terra, a fase do Velho Sol. Por isso que o Silício é muito 
usado na moderna informática, encontra-se na epiderme, nos olhos, nos cereais, onde 
temos ligação com a luz. O Cálcio é outro elemento de vital destaque, parece que surge 
muito tempo depois do Silíceo. Dizem que nasce de acordo com a diferenciação sexual dos 
reinos, por influência lunar, como uma substância de atividade anímica ou emotiva deste 
grande ser que vivia em todo este planeta, e que foi sendo acumulada e formada por 
atividade de microrganismos, microcrustáceos, algas marinhas, e assim aumenta a sua 
importância na estrutura de evolução e especialização dos reinos.  O Cálcio então espelha o 
elemento de importância na III etapa de desenvolvimento do Universo e da Terra, a etapa 
da velha Lua. E o Carbono muito encontrado no carvão, turfa, basalto, petróleo, 
demonstrando o depósito de uma grande atividade biológica, possui um estado de grande 
poder espiritual que são as diferentes graduações do Diamante, onde podemos observar 
novamente que deve ter ocorrido espiritualmente uma determinada influência espiritual 
para a formação deste valiosa pedra preciosa ou jóia. O Diamante possui ligação com as 
porções ligadas a Vênus e suas constelações, obviamente que foi formado por intensa 
pressão vulcânica e atmosférica como muito bem explica a ciência convencional, mas sua 
função e atributo espiritual sem dúvida é sempre um mistério para os ocultistas 

 
       Uma das chaves alquímicas do Universo 

 
                  Si 28 >  N 14 + N 14 > N 28 > C 12+ O 16 

          Energia Cósmica > Energia Astral > Energia Vital e Orgânica 

C 12 + C12 > Mg 24 
Energia Orgânica > Energia Radiante 

   Mg 24+ O16 > Ca40    
                                   Energia Radiante e Vital > Energia Metabólica e Astral 

  Si 28 + C 12 > Ca 40 
       Matéria Newtoniana para Vida metabólica 

Na 23 + H 1 > Mg 24 
        Éter animal para éter vital e Luz Vegetal 

 

 
A Fisiologia dos Elementos  
 

                                                Um produtor biodinâmico não estuda os elementos 

apenas do ponto de vista quimico e racional, mas observa os fenômenos etéricos ou vitais e 
astrais que envolvem seus cultivos e solo, a análise desta forma torna-se mais completa. 
Atualmente devemos também mergulhar nos ensinamentos contidos no Feng Shui e no 
moderno xamanismo para obtermos um conhecimento mais superior e holístico.  Em um 
porção final ainda vou tentar trazer as conclusões sobre os estudos avançados dos 7 metais 
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Hidrogênio - H : Elemento base atômico, considerado a massa de fogo cósmico, possui 
uma ação dispersiva, atua principalmente na complementação da estrutura leve da matéria 
newtoniana. Sua fusão nuclear cria o Hélio. A famosa Bomba H 
 
Hélio: He : elemento concentrador de forças e calor cósmico, é um gás volátil e quente 
que é usado em balões, é tóxico, representa o Sol quimico  
 
Oxigênio: O - Portador da vida cósmica, do etérico vital, da vida radiante, unido ao 
Enxofre cria o éter vital, a água é o seu portador. Uma bela mensagem: O Koan da Água: A 
Água então é a delicada vida protegida por duas Bombas H, duas moléculas de  
Hidrogênio, então como deve ser importante cada molécula da vida sendo protegida por 
cada um de nós ...  
 

He > N2 > C12 + 0 16   
N 14 + N 14 > N 28 > C + O > Si  
CNHO + S : Molécula da Vida 

 
Será que é possível 

O He forma o calor ígneo, o  N forma o astral,  
o Oxigênio a vida e o Carbono a matéria 

 
Nitrogênio - N : Portador do astral, com o enxofre forma o astral animado. Possui grande 
força espiritual este elemento, em fusões nucleares liberta grande quantidade de oxigênio e 
gases nobres 

 
Carbono - C : Elemento estruturante dos seres vivos, maleável, a massa do cosmos 
 
Alumínio - Al : Elemento rítmico, une os elementos opostos, silicio como pólo cósmico e 
o cálcio como pólo terrestre, o Al para mim é como o reflexo da condição cósmica ácida ou 
terrestre cálcica, onde com o uso do calcáreo podemos trazer o cosmos para ser melhor 
absorvido pela Terra 
 
Ferro -  Fe : Elemento ativador, condensador e direcionador, de natureza terrestre, forma 
o eu inferior ou ego  dos elementos, elemento central ligado a vontade da realização, sua 
transmutação pode dar origem a Prata e o Ouro, que representam o Eu verdadeiro  
 
Enxofre - S : Mediador da polaridade fogo-terra, portador do fogo espiritual, liga o 
oxigênio ao carbono, corresponde às forças reprodutivas cósmicas, ao metabolismo 
cósmico do planeta, a energia espiritual como excreção metabólica, inconsciente, é 
essencial para organização das proteínas, para dar movimento aos tecidos orgânicos, a 
organização espiritual da natureza 
 
Fósforo - P : Elemento que tem ligação com os processos de luz, armazenamento de 
energia e pensamento, mais ordenado e sutil que o enxofre, liga o mundo espiritual e 
mental com o material 
 
Potássio - K : Atua a nível etérico, grande difusão no reino vegetal, regula as funções de 
estrutura e terrestres, traz movimento aos líquidos nos tecidos vivos 
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Sódio - Na : Atua a nível astral, tem grande difusão no reino animal, com cloro forma o 
NaCl ou a alma dos líquidos vivos 
 
Magnésio - Mg : Atua no metabolismo da luz, luz bem direcionada para os processos 
etéricos. É o oposto complementar ao Fe que representa a força de direção espiritual no 
astral animal e humano formando a molécula de hemoglobina,  e o Magnésio representa 
então a força da direção da luz na clorofila vegetal. As moléculas são praticamente as 
mesmas, possuindo esta disparidade entre o Fe ou Eu do Ego e o Mg ou Eu da Intuição ou 
da Luz 
 
Siliceo - Si :  Concentra forças cósmicas de luz espiritual, substitue o C nos seres 
inanimados 

 

 
  Fases Planetárias e Ciência 

 

 
I Éter da Vida e da Morte 

                                   II Éter Químico 
III Éter Luz  

IV Éter do Fogo 
            Plano Espiritual 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
       IV Calor             Plano Material 

III Ar 
   II Água 
  I Terra 

 

      Este gráfico é mais complexo, quando a Terra é 

elevada aos céus é totalmente sublimada em éteres de transformação da morte em força 
divina e perfeição divina, cada célula representa o pulsar do universo. Á água torna-se um 
oceano de forças de energia, vida e de atomicidade. O ar torna-se a quantidade de luz e de 
energia disponível e infinita, e o calor é o primeiro estágio ou degrau do plano espiritual, 
que forma a matéria inanimada e que mantêm a vida acontecendo em conformações e 
diferentes funções espirituais nos planos superiores, mantêm a existência acontecendo, 
mas este gráfico também reflete o que ocorreu com a evolução do Universo em épocas 
anteriores a atual: Saturnus, uma atmosfera de calor, os primórdios do corpo físico e do 
mundo mineral,  Sol o estado etérico de luz, nascem os primórdios do mundo vegetal e do 
corpo etérico, Lua os primórdios do corpo astral e do mundo animal, o estado mais denso é 
a água e o mais sutil o éter químico, a Terra desenvolve-se o Eu, o estado mais denso é a 
Terra, o húmus é como seu elemento mais valioso e arquetípico, de maior destaque e que 
representa a sua função material orgânica e criativa, e o estado mais sutil é o éter vital. A 
separação dos reinos animal, vegetal e humano ocorre na III fase cósmica da Terra atual. A 
grande questão é que o elemento calor deveria ser o mais elevado, mas é o mais encontrado 
nas porções infernais, está ligado as forças anímicas mais grosseiras, menos lapidadas ou 
mais instintivas, quando ilumina-se no atman o ser humano liberta seu ser sublimando o 
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éter calor em luz espiritual, em fogo espiritual, e em morte e vida espiritual para dimensões 
muito superiores e ilimitadas em suas vivências e plenitudes existenciais 

 
Compostagem: Um composto orgânico possui 4 fases, uma fase de calor inicial, 
termófila, correspondente ao velho Saturno. Uma fase de acomodação quimica, 
mesófila, época do velho Sol, uma fase de intenso metabolismo animal, época da velha 
Lua, e a formação do húmus, época da formação da velha Terra ou Terra 
 
Metamorfose das plantas: Importante estudar-se este seu livro e tese que é uma da 
principais contribuições de Goethe entre as relações planetárias e as partes estruturais das 
plantas: Pecíolo, Limbo, Recorte e Ponta 
 

         Ponta: Ligação com o calor - Saturnus 
                         Recorte: Ligação com a luz. Sol. Ritmo ascencional 

                      Limbo: Ligação com a água. Lua. Ritmo continuo 
           Pecíolo: Ligação com a terra. Gaia ou Terra 

 
No broto ou no útero o ritmo é oposto, retrogrado, por isso que dizemos que a nova vida é 
sempre mais ligada ao mundo espiritual primordial, e busca encarnar mais na matéria. Sai 
do cosmos do calor primordial para as porções densas e terrestres, e quando nascemos 
então possuímos um ritmo ascencional ou encarnatório, que busca voltar-se novamente 
ao mundo espiritual. Estude a obra “ Metamorfose das Plantas ” de Goethe 
 

Então na planta: O nascimento: Saturno, Sol, Lua, Terra 
                     Ponta> Recorte> Limbo>Pecíolo 

A morte: Terra, Lua, Sol e Saturnus 
                      Ponta< Recorte< Limbo<Pecíolo 

 
Época do Carbonífero: Há 700 milhões de anos existia uma vegetação de grande 
porte, a Cavalinha - Equisetum arvense da família das Equisetáceas, possuia quase 4 
metros de diâmetro e 25 metros de altura,  hoje possui cerca de 3 cm de diâmetro e  3 m  de 
altura, constitue quase 90 % de sua massa seca sendo de siliceo orgânico. Como pode ter 
este elemento acumulado nesta espécie vegetal, sendo 60 % da crosta terrestre sendo 
formada por silíceo, pois possivelmente podemos observar a grande quantidade de 
vitalidade e de impulso solar e luminoso, como uma grande explosão de forças e 
potencialidades espirituais ansiosas para começar a evolução do universo, e a Cavalinha 
representa uma destas estruturas criadas para equilibrar e enxugar a atmosfera do excesso 
de atividade silicosa, concentrando este elemento e levando-o a regiões mais 
intraterrestres e úmidas ou com pouca energia de movimento,  mais estagnadas que o 
planeta Terra em outras épocas possuía, pois este elemento a Sílica SiO2 tem ligação 
intima com o pensar, apresenta a forma hexagonal semelhante a galactose, substância 
importantíssima para a mente, sendo que o mel também possui muito silíceo e esta forma 
hexagonal, então temos esta ligação com a luz espiritual do pensar, e na moderna 
homeopatia o siliceo regula e ativa as atividades do pensamento e da acuidade da visão 
 
 

Reino Vegetal 
 

      Está fixo, mutável, possui intensa vida interior, um 

corpo etérico individualizado, que comunica-se com ambiente e o cosmos, é muito 
dependente dos processos ambientais. É um ser quadrimencional, pois alem das três 
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dimensões comuns possui uma quarta: a temporal, pois não apresenta todas as suas etapas 
evolutivas em conjunto: raiz, folha, flor, fruto, semente, vive para sustentar o futuro da 
espécie. Os vegetais cumprem diferentes funções espirituais, como virtudes etéricas e de 
valores anímicos da natureza, como funções metabólicas da Terra, como manutenção de 
mecanismos físicos espirituais dos ecossistemas e das cadeias alimentares básicas 

 
              
 

  Relação com os elementos essenciais 
 

Raiz. Elemento Terra. O plano  físico. Substâncias 
                        Folha. Elemento Água. Plano Etérico. Bioquímica 

                                               Flor. Elemento Ar. Plano Astral. Beleza. Atração. Reprodução 
                            Fruto e Semente. Elemento Fogo. Plano Eu. Futuro 

 

    Relação com o Zodíaco 
 

             Raiz. Lua em Touro, Virgem, Capricórnio 
           Folha. Lua em Câncer, Escorpião, Peixes 

       Flor. Lua em Gêmeos, Libra e Aquário 
        Fruto. Lua em Carneiro, Leão e Seteiro 

 

 
Leguminosas e Corais: As plantas leguminosas são plantas que contém um elemento 
astralino muito forte, são consideradas plantas de transição entre os reinos vegetais e 
animais. O interessante é que o elemento astral na natureza é o Nitrogênio, que justamente 
corresponde ao elemento sintetizado pelos rizóbiuns presentes na associação simbiôntica. 
É como se os vegetais desta família incorporassem um astral ou alma interior buscando a 
evolução ou um patamar superior, suas folhas e flores também possuem uma forma mais 
animalizada, sua proteína é mais complexa e dificil de ser metabolizada na sua digestão.  
As sementes quando lançadas ao vento parecem-se como insetos ou borboletas. Já a 
transição entre os reinos minerais e animais é realizada pelos corais. Poderia refletir neste 
ponto que as colônias de abelhas, formigas, corais, formam reinos muito diferenciados dos 
demais, como que fossem habitantes extraplanetários que adaptaram-se a este reino e 
ambiente    
   

Lendas e Mitos Vegetais 
 
                                 A Lenda da Laranja 

 
Ela é originária da China e surgiu de um monte de flores e frutos, um dragão mensageiro da 
Lua vigiava os laranjais, filhos do dragão viviam nos laranjais, às vezes sob forma de gente, 
quando recebiam água, o elemento da Lua, mantinham-se como seres humanos, mas se isso 
não ocorria morriam. Conta-se que uma vez um jovem pegou três folhas de laranjeira e rasgou-
as, e delas nasceram três donzelas, das quais duas morreram de sede. Ele jogou a sobrevivente 
na água, ela não morreu, mas teve que ficar sentada sob o plátano, a árvore do Sol, e depois 
sob o cipreste, a árvore de Saturno, até adquirir forma humana e poder suportar a existência 
terrestre. O jovem queria desposá-la antes que um ser terrestre pudesse casar com a filha do 
dragão, por meio de um sacerdote conversou com aquele que regia o Sol e o fogo e que 
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morava num palácio de cristal no fundo de um lago, que orientou para que a sua amada fosse 
colocada enterrada na terra, sendo de naturezas opostas, fogo e água se combatem, através do 
sacerdote da terra o jovem descobria a maneira com que a água e o fogo podem se completar, 
esta união encontra-se sintetizada na laranja, nela estão contidas as forças da terra, do sol, da 
lua e dos planetas. A laranjeira é uma árvore que purifica a atmosfera e o astral que a envolve, é 
muito sensível, e sua fruta ilumina a consciência superior, fortalecendo o chacra do plexo solar, 
fornecendo vitalidade e luz a alma humana 
 

    Sobre a Maçã 
 
Na mitologia grega encontramos uma observação interessante sobre esta planta. Melos cresce 
beira do okeanus, e que é vigiado pelas Hespérides e pelo dragão Ladon. Não trata-se de uma 
região determinada da terra, mas sim do oceano supra-sensível, onde as imagens arquetípicas 
das plantas se encontram. A planta está sobre a proteção do gigante Atlas que sustenta o céu, o 
dragão está acordado, mas as Hespérides, as ninfas do tempo, ainda não se uniram com a 
imagem arquetípica. Será necessário uma vontade sobrenatural para levá-las para o mundo 
terrestre, para dentro do tempo e do espaço. Hércules rouba três maçâs de Atlas e as leva para 
Micenas. Mas ainda há mais dificuldades, Gaia, a Mãe Terra, precisa doar suas forças para que 
a semente da maçâ possa crescer em uma árvore. O ritmo celeste que vigora no oceano agora é 
substituído pelo terrestre. A árvore aprende a inspirar e a expirar. No verão o tronco enche-se 
de folhas, que caem no outono. Adonis,  o Deus do ritmo celeste morre e o seu sacerdote, que 
também se chama Melos, desesperado, enforca-se em uma Macieira. A partir daí  a Macieira 
adquire forças terrestres. Zeus e Hera festejam sua cerimônia embaixo de uma Macieira. 
Dionísios levou maçâs ao casal. Dionísios é também chamado de Malopharos. Solon institui 
uma lei que antes do casamento cada mulher deveria comer uma maçâ. Eva e Adão são 
tentados a comer uma maçâ, provinda da árvore do bem e do mal, que poderia ser uma 
macieira, que possivelmente representa as forças da paixão humanas de natureza mais terrestre 
e sexualizada, do que outras frutas como o Figo que representa as emoções ligadas aos planos 
arquetípicos e clarividentes, sendo a árvore de Buda, e que é substituída pelo Cristo na época 
atual com a Videira, solicitando um esquecimento do contato muito supra-sensível com os 
mundos superiores, contagiando de alegria os planos terrestres, evitando uma excessiva 
cristalização da humanidade com a terra e o egoísmo. O Pomo da discórdia na guerra de Tróia, 
conta que os deuses do Olimpo foram convidados para uma festa, mas queriam uma festa sem 
brigas, então não convidaram a deusa Eris, que era a deusa da discórdia, mas esta ao saber da 
festa, apareceu lá e jogou aos presentes uma maçã dourada e dedicou-a a mais bela deusa, mas 
a mais bela tanto poderia ser Hera, mulher de Zeus, Palas Atena, a deusa da sabedoria, ou 
Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Mas quem escolheria a mais bonita ? Páris, filho de 
Prímos, escolheu a bela Helena de Esparta, mulher de Menelau. Ele a rapta e a leva para Tróia, 
daí se desencadeia toda a história da guerra de Tróia. Na estória da Branca de Neve, a princesa 
é tentada pela bruxa com uma maçã, que a ingere e entra em um estado de letargia, depois de 
muitos anos chega um príncipe que se apaixona por ela e a carrega desacordada. Ele tropeça 
com a princesa e a maçâ envenenada se solta de sua garganta, e ela acorda, ou o príncipe beija a 
princesa e a maçâ é desintegrada com a força de seu amor e paixão. A tentação de engolir a 
maçâ expressa a tentação do corpo astral que nasce na  puberdade entre os 7 aos 14 anos de 
idade, e que espera a chegada do eu verdadeiro ou o príncipe que somente ocorre na idade 
próxima aos 21 anos  
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     Sobre a Videira 
 
 Dionísio, filho de Semele e de Zeus, arrancado das chamas por Hermes, foi criado por Sileno 
ou Nysos e amamentado pelas filhas do monte, as Nysas, quando sentado a beira da praia, 
trajando um manto purpúreo, foi avistado por piratas que por ali navegavam, eles o prenderam 
e o levaram para sua embarcação, porêm ao pretenderem amarrá-lo com algemas essas 
saltaram e caiam no mar. O timoneiro pensou, se ele não será um Deus, mas o capitão queria 
partir naquele momento, e de seu mastro escorre um líquido escuro, e nasce uma videira. Sua 
tripulação curiosa, observa com mais atenção, e no alto do mastro Dionísio transforma-se em 
um Leão, e surge também uma ursa ávida por comer as frutas, horrorizada a tripulação corre 
ao leme. O leão agarra o capitão, os soldados pulam na água e transformam-se em golfinhos. 
O manto purpúreo possui a cor da uva, que é a cor do raio do maha chonam Jesus, que pode 
trazer a coragem, e retirar o ser humano da vida espiritual, separando o ego leão e ursa do ser 
superior. Dionisio já representou o Cristo na antiguidade, trazendo alegria e evitando com que 
a humanidade cristaliza-se em sua materialidade ou na sua clarividência.  No Gêneses (19-29) 
Noé plantou uma vinha e embriagou-se, e seu filho Cam o encontra ficando nú em sua tenda, 
e chama os seus irmãos, Sem e Iafé, que o cobrem com um manto. Outro trecho do Gênese 
(17,18), Melchidesek abençoa Abrahão trazendo pão e vinho. o que seria uma antecipação a 
chegada do Cristo, afim de instituir o sacramento da comunhão. Cristo institui o uso do suco 
de uva e do pão no sacramento eucarístico.  Em João (15-1) Eu sou a videira verdadeira e meu 
pai é o agricultor, todo ramo que não der bom fruto ele poderá ser cortado e podado todos os 
ramos que não derem frutos, para que produzam mais. O ramo não pode dar fruto se não 
permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto por si mesmo, se não 
permaneceres na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em 
mim                 
 

O Milho 
 
Os índios contam que o milho provêm do Céu, mas não foram os deuses que o doaram a terra 
como no caso do arroz, um mágico o roubou do colo dos deuses no paraíso dos patos. A filha 
do gavião real devorador de pessoas a qual tinha também forma humana ajudou este mágico, 
mas o que ele fez com as sementes de milho ? Ele as doou aos homens, trocou-as por uma 
rede com um de seus amigos que as semeou, e desde esta época os índios cultivam o milho. 
Não se soube mais nada do mágico que roubou as sementes de milho dos Deuses, os quais 
queriam mantê-las no céu devido às suas qualidades endurecedoras, e ele deu ao milho o 
elemento endurecedor aos seus companheiros e em troca obteve um objeto que lhe permitiu 
permanecer entre o céu e a terra, que era a rede. O Milho possui esta natureza mais terrestre, 
metabólica, e o Trigo a natureza mais cósmica, e o arroz a natureza mais rítmica, ligada às 
emoções e os líquidos internos e terrestres 

 
O Arroz 

 
Java Shiva, Deus de Java, era chamado de Batara Guru, que vivia e amava a beleza do mundo, 
um dia resolveu criar o máximo da beleza, uma linda moça, e colocou-lhe o nome de Retna, 
que significa jóia fulgurante. Mas com a criação de Retna Dumila ele se perdeu, apaixonou-se 
pela moça e queria fazê-la ser sua mulher, mas a moça sempre mandava-o embora, então foi 
orar com os Deuses, e a bela moça exigiu dele uma condição: que produzi-se um alimento para 
ela que não lhe enjoa-se, e foram inúmeras tentativas sem chegar-se a nenhum que contivessse 
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esta condição, assim Batara Guru se desesperou, e mandou um mensageiro a Terra a procura 
de tal alimento, chamado de Kala Kumarang, que procurou-o na terra e em todos os mares, 
um dia encontrou Dewi Wisir, a mulher do Deus Vishnu, que o transformou em um porco 
selvagem. E Batara Guru vendo que seu mensageiro não chegara, teve sua amada vindo a 
falecer, e quando enterrou-a, nasceu depois de 14 dias ou meio ciclo Lunar uma pequena 
planta, que chamou-a de Padi ou  arroz . A outra Deusa  Dewi Wisir também venho a falecer e 
de seu umbigo nasceu depois de 14 dias a plantinha do amor Padi ou o Arroz 
 

Reino Animal 
 

                                Possui liberdade, vida própria, mobilidade, alma, 

sentimentos mais perceptíveis e astral interior. Comunicam-se entre si, É mais 
independente das forças cósmicas e astrais, é menos envolvido pelo ambiente. È um reino 
muito especializado, quanto maior sua especialização maior a dependência para o meio 
ambiente, quanto maior a emancipação maior a autonomia. Os animais mais jóvens como 
os primatas são menos robustos, mais perfeitos a imagem e semelhança humana, assim a 
aproximação da divindade humana a Terra, a sua encarnação é mais plena quando está 
com um maior contato com os mundos espirituais, e isto vai se densificando com o passar 
dos anos. Os animais podem ser vistos nas dimensões superiores como cumpridores de 
determinadas virtudes ou sentimentos da natureza. O ser humano possui uma alma 
individualizada, enquanto os animais uma alma de grupo. Há diferentes hipóteses sobre 
origem humana na Terra, onde as diversas espécies ancestrais encontradas representam as 
tentativas do ser humano original de encarnar da melhor forma, mas devido as condições 
espirituais planetárias este ser adaptava-se aos locais e condições de cada época, mas a 
evolução mendeliana também é aceita em grande parte pela ciência oculta, o grande 
choque está na origem do ser humano pelos símeos, que é questionada como algo 
inaceitável de acordo com os planos de evolução da consciência, que consideram os símeos 
seres vizinhos a entidade humana, e provenientes de sua irradiação espiritual. Outro 
estudo interessante está relacionado a radiônica da força cósmica, sempre helicoidal, 
muito presente nas crustáceos e nas cavidades internas dos animais   
 

Tab.04.  A Polaridade entre Formigas e Abelhas 

Formigas Abelhas 
Função terrestre, organização 

orgânica do ecossistema, 
Função mais cósmica, de 

organização da manutenção 
da biodiversidade do ecossistema 

Evitam a morte da terra, sua 
excessiva cristalização e 

mineralização 

Evita a homogeneização da paisagem 
necessita e impulsiona a biodiversidade 

Aprecia e se relaciona 
com a fermentação, o húmus, 

o solo e a escuridão 

Aprecia o Sol, a luz, flores, aromas, 
o açúcar, a produção de mel 

 

Está em um pólo terrestre da natureza Está em um pólo cósmico da natureza 

 
                              

Os Preparados Biodinâmicos 
 

                                                   São combinações alquimicas de partes minerais, 

vegetais, animais com determinadas formas de manuseio e épocas do ano onde poderão 
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serem produzidas e aplicadas, e que possuem a capacidade de aumentar os graus de 
vitalização na natureza. Muitos produtores e agricultores estão preocupados com a falta de 
vitalidade dos ecossistemas, como podemos despertar suas forças anímicas e espirituais, o 
poder vital das sementes quebrando suas dormências, despertando a vida metabólica e as 
funções reprodutivas entre os insetos, animais, a vida etérea espiritual fornecendo mais luz 
e poder vital aos sistemas que estão sofrendo acelerada decadência, assim o papel dos 
preparados homeopáticos biodinâmicos possui esta missão, suas dinamizações tornam-se 
importantes para aqueles cidadões do III milênio que acreditam que podemos formar 
modernos centros de cura ou Spas rurais em suas pr0priedades agrícolas, e que não 
querem direcionar sua produção relacionando-as aos pacotes tecnológicos muito distantes 
e excludentes da natureza e da busca de um maior equilíbrio com o universo 
 

Alguns Resultados de Pesquisa 
 

Tab.05. Comparação de crescimento entre sementes de Trigo orgânica e 
biodinâmica. Martin Shmidt, 1947 - 1965 

     Partes pesquisadas         Tratamento A         Tratamento B 
Comprimento do Caule 1.6 ms 2.5 ms 
Comprimento da Espiga 0.8 cm 20 cm 
       No. de andares 18 36 Laboratório e 31 campo 
 
Martin Schmidt, pesquisador do Instituto Max Planc da Basiléia, Suíça, e produtor,                                                                                                                                
pesquisou o choque térmico, sazonal, de local, de tipo de solo, com as sementes de Trigo. O 
Tratamento A era somente utilizando técnicas orgânicas, o tratamento B as técnicas 
biodinâmicas e o uso de preparados biodinâmicos, as plantas cresceram o dobro que as 
convencionais, tinham mais de 3.0 ms de raízes, muito maior quantidade de palhada, 
glúten, e rusticidade a doenças e pragas. O tratamento B exige inclusive menos adubo, e 
necessita de Pbiod   
 

Tab.06  Comparação entre a Quantidade de N no adubo orgânico 
Wistinehausen, 1979 

              Quantidade de N no Adubo orgânico CPdin  NPdin 
Composto de esterco de curral    8.81   8.51 
Composto de esterco de curral não curtido 10.59 10.34 
Composto com esterco, solo, basalto, ervas daninhas   4.38   3.03 
Composto com esterco puro de vaca   4.55   4.32 

 
Tab.07  Índice de Cristalização de Aveia, batatinha e feijão 

em experimento com o preparado 501. Pesquisa de Klett, 1968 
              Experimentações  Aveia  Trigo Batatinha Média Final 
                     Testemunha 61 45 63 59 

2  x P500 65 55 68 66 
2 x P500 + 3 x P501 95 87 96 94 

             2 x P500 + 3 x P501   93 80 98 93 
 

Há centenas de pesquisas notáveis sobre a influência dos preparados biodinãmicos na 
melhoria da qualidade dos alimentos e na produção de oligoelementos, bem como nos 
macroelementos de solo e nas plantas 
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    Os Preparados Biodinâmicos 
 

 Preparado de Esterco:  P 500 
 
Onde Atua: atua ativando o metabolismo do Solo, com profunda relação com a biologia, 
atividade de minhocas, fungos, bactérias, nitrificação, produção de rizobios, 
comprovadamente atua ativando o astral húmico e interior, a vida interior do solo 
Como é produzido: com um chifre de vaca sadia, limpo, bem desenvolvido, com 
grande presença de carapaça calcárea, sendo denso, pesado, oco internamente, de 
preferência com a ponta espiralada, assim coloca-se esterco fresco, recolhido antes do 
nascer do Sol, oriundo de animas jóvens e sadios, sem ter pego ainda geada, e preenchido o 
chifre com o adubo e enterrado no equinócio de Outono,  desenterrândo-o no equinócio da 
primavera. A vaca possui dois tipos de antenas, pontas ligadas a cabeça, e os chifres 
calcáreos, estas significativas partes de destaque destes animais representam o excesso de 
atividade lunar ou anímica que os bovinos possuem na sua ligação e função espiritual com 
a produção de leite, estrume, que são atividades muito lunares. Podemos relacionar o 
rúmen destes animais como uma Lua interior, sendo projetada para fora e contida seu 
impulso de doação cósmica pelos chifres. Os bovinos portanto podem ser relacionados 
como uma mãe silvestre da humanidade,  por que o leite que é produzido é observado 
como a introjeção de um astral atmosférico antigo que existia na etapa Lunar e que foi 
colocado através da atividade maternal e do amor a disposição pela etapa mamífera de 
evolução. O leite neste caso possui intensa atividade astral, está transitando entre a força 
intensa presente no sangue e a sutileza aérea e cósmica presente no mel. O P 500 é 
enterrado em uma vala quadrada, forrada de madeira, em local bem fértil, não muito 
molhado ou muito próximo à um rio 
 
A utilização: é utilizado na forma dinamizada, formando um vórtice alternado em uma 
barrica ou balde durante uma hora, sua dosagem varia entre 120 a 300 gr para 60 lts de 
água, é pulverizado com gotas grandes sobre o solo arado ou mexido nos finais de tarde, 
são três dinamizações por cultivo as consideradas ideais    
 
A interpretação possível:  o P500 atua sobre as forças terrestres, principalmente 
sobre o astral animal, aproveitando o inverno onde o solo e a natureza está viva 
internamente, e com o revolvimento da terra onde as forças solares são absorvidas 
novamente, o P500 pode dinamizar e despertar novas adormecidas atividades de maior 
intensificação da vida metabólica do solo 
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P 501 – Preparado de Sílica 
 

Onde Atua: atua ativando os processos de reprodução vegetal e estruturação de 
substâncias das plantas, abre as plantas para as forças solares, do ar e cósmicas, refletindo 
na qualidade das células, alimentos, flores, aromas, cores, presença de insetos e na 
vitalidade dos ambientes 
 
Como é produzido: são moídos cristais de quartzo, ametista ou feldspato, finamente 
na forma de um pó e colocados dentro dos chifres de vacas, enterrados em um local aberto, 
quente, cerca de 40 cm da superfície do solo, no Solstício de verão, e desenterrado no 
Outono, é guardado em vidros, recolhendo o Sol da manhã 
 
A utilização: é utilizado em estado dinamizado, formando o vórtex durante uma hora, é 
pulverizado em gotas finas, sobre plantas não muito frágeis, de manhâ bem cedo, o ideal é 
no nascer do Sol, sua dosagem é bem mais pequena: de 1 a 4 gr, é interessante aplicar-se 
com a passagem da Lua nas constelações de Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário 
 
A interpretação possível: o  P501 atua como ativador das forças de luz e solares, é 
muito interessante o poder oculto que os cristais contêm, a força espiritual e solar contida 
no Silíceo, na Sílica, que  possui correspondência com a comunicação e a inteligência 
cósmica, em ambientes muito estagnados ou sombrios  ou encharcados ou com excessiva 
atividade metabólica temos a fundamental importância do uso do P 500, que poderá 
iluminar estes ambientes, sendo muito importante para a vida elemental. O cultivo de 
cereais, sobretudo o milho e os girassóis podem também ativar as forças solares como o P 
501 em ambientes muito trevosos. Outros ativadores solares: dinamização de florais, como 
o rescue, mel, própolis, tintura de camomila, de alho, de urtiga, urina. O Silíceo então pode 
ativar os processos dormentes de Cálcio, Magnésio, Potássio aumentando a estruturação e 
a reprodução vegetal 
 

   P 502 – Preparado de Mil Folhas ou Achilea milefolium 
 
Onde Atua: atua no metabolismo do Potássio – K, utilizando o potencial metabólico 
contido no enxofre – S 
 
Como é produzido: colhe-se as flores de aquilea perto do Solstíceo do verão de flores 
bem amadurescidas, pela manhã, se as flores não estiverem secas podem ser umedecidas, 
são colocadas dentro de uma bexiga de cervo e dependuradas em local que recolha o Sol da 
manhã ou da tardezinha, que tenha bastante ventilação, normalmente no alto dos telhados 
de telhas de barro, durante o inverno são enterradas até a primavera seguinte 
 
A utilização: é colocado no composto recém montado em local específico, sua dosagem 
equvale a 3 gr de preparado por aplicação 
 
A interpretação possível: a bexiga de cervo ou veado, animal muito comum na 
Europa e Argentina possui ligação  intima com os planos de ativação da luz, este animal 
possui elevada sensorariedade e possui imensos chifres e que são renovados anualmente, 
quando este animal está nervoso passa a urinar automaticamente, sendo a bexiga um 
elemento aéreo e o mil folhas também uma planta bem aérea, que possui as folhas muito 
intensamente recortadas, e que atua na cura dos problemas envolvendo os rins, bexiga e 
eliminação de líquidos do corpo, esta analogia cervo-ar-bexiga-ar-mil folhas-ar fazem do 
P502 uma bomba de ativação das forças que estruturam a melhoria dos processos que 
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envolvem a captação e troca de gases, fotossíntese e estruturação de caules e tecidos 
vegetais na agricultura 
 
 
 
 

  P 503 – Preparado de Camomila ou Chamomilla Officinallis 
 

Onde Atua: atua no metabolismo do cálcio, controlando o processo contido no 
nitrogênio 
 
Como é produzido: as flores de camomila são colhidas de manhâ cedo e colocadas 
dentro de um mesentério bovino, formando pequenas salsichas, este intestino não deve ter 
sal ou ter sua posição original invertida. Enterra-se no equinócio de outono e desenterra-se 
na primavera 
 
A utilizaçâo: é um preparado de composto, colocado em um local específico, sua 
dosagem é a mesma que a anterior 
 
A interpretação possível: a Camomila possui uma capacidade de gerar Cálcio em 
solos desprovidos deste elemento, inclusive nasce como erva daninha nos solos da Europa, 
e em muitos locais no Brasil, possui uma intensa atividade solar, o que impactua com seu 
metabolismo de cálcio, mas dizem que é uma das plantas mais completas em despertar 
forças vitais e astrais na natureza, e seu efeito terapêutico pode ser concentrado com a 
utilização do mesentério bovino, porêm alguns interpretam que as raízes da camomila na 
atuação da natureza são como grandes intestinos que absorvem os elementos dispersos, 
semelhante ao papel contido nos intestinos animais que absorvem os alimentos 
 

P 504 – Preparados  de Urtiga ou Urtica dióica 
 

Onde atua: atua no metabolismo do Ferro, evita perdas de Nitrogênio. Traz direção às 
forças cósmicas do ambiente, é considerada o coração do composto 
 
Como é feito: corta-se as plantas na floração, concentrando-as em uma vala de cerca de 
1.0 m de profundidade, forrada de tábuas de madeira, coloca-se durante o inverno e retira-
se este preparado 12 meses depois 
 
A utilização: são colocadas no centro do composto vegetal, formando o coração do 
composto 
 
A interpretação possível:  a urtiga é muito urticante e plena de processos que 
envolvem o ferro, alem de possuir muito cálcio, enxofre e nitrogênio, esta característica de 
expansão como erva daninha, de ser uma planta cheia de espinhos e que possui elementos 
acidificantes, é uma característica muito ligada a regência de  Marte, que direciona os 
processos de ferro ligados a natureza em geral, assim o P504 direciona os impulsos 
cósmicos e traz uma maior direção aos processos metabólicos contidos no composto 
biodinâmico 
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P 505 – Preparado de Carvalho ou Quescur robur 
 

Onde atua: atua no metabolismo do Cálcio regulando sua atividade e na saúde das 
plantas, regula atividade lunar no desenvolvimento dos cultivos 
 
Como é realizado: moemos bem finamente a casca do carvalho colocando-a dentro de 
um crânio ou cabeça de um cavalo, fechamos a abertura da medula espinhal com um 
pedaço de osso, e enterramos em uma valeta que contenha limo, em local próximo a água 
corrente, durante o outono e retiramos durante a primavera 
 
A utilização: é colocado dentro de um composto 
 
A interpretação possível: 90 % da casca do Carvalho é feita de Cálcio, que é colocada 
em um crânio de cavalo que possui muito Cálcio, este conjunto ao lado de uma corrente de 
água pode produzir forte elemento e poder astral ligado a Lua, concentrando e 
dinamizando melhor suas forças de reprodução e estruturação nos vegetais 

 

     P 506 – Preparado de Dente de Leão – Taraxacum officinallis  
   
Onde atua: atua no metabolismo do Silíceo e do Potássio, reflete a luz e a influência do 
Sol sobre as plantas 
 
Como é produzido: recolhe-se as flores de Taraxaco entre as 9 as 11 horas da manhâ, 
deixa-se secar à sombra de forma bem arejada, enchendo-se o mesentério bovino, até ficar 
do tamanho de uma bola bem apertada, enterra-se no outono e retira-se na primavera 
A utilização: colocado no composto 
 
A interpretação possível: planta solar, ligada a regência de Leão, possui muito 
Silíceo, Ferro e Cálcio, concentrada dentro do mesentério bovino poderá dinamizar os 
processos que envolvem as forças e o metabolismo  do Silíceo e do Potássio 
 

    P 507 – Preparado de Valeriana  - Valeriana officinallis 
 
Onde Atua: atua no metabolismo do Fósforo 
 
Como é produzido: as flores são colhidas no verão, à tarde, são espremidas e extraídas 
sua seiva, formando um extrato que é guardado em vidros fechados 
 
A utilização: dinamiza-se cerca de 20 min em um pequeno balde, aspergindo  o produto 
diretamente em cima do composto, a dosagem corresponde a aproximadamente 1 à 2 cm3  
em 10 litros de água morna 
 
A interpretação possível: a Valeriana possui muito fósforo em sua composição, a sua 
cor, a forma de sua flor, a delicadeza de seu aroma atestam que possui uma intensa ligação 
com o despertar dos elementos ligados a luz espiritual na natureza 
 



 23 

                     A Colocação no Composto 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   O Poder dos Astros e das Estrelas na Agricultura 
  
      Estrelas, estrelas do céu,  

Estrelas, estrelas perfumadas na Terra,  
Galáxias com turbilhões de estrelas 
dentro de nós, nós tambêm somos 
Estrelas e Galáxias 

      Os planetas possuem um trajeto específico, a 

eclíptica onde permanecem todos em um mesmo plano ao redor do Sol, existem as estrelas 
fixas, onde seu conjunto é chamado de Zodíaco, com 12 constelações em arcos de 30 graus, 
variáveis relativamente pouco em certos signos. O Sol, a Lua, os planetas tramitam em 
torno destas estrelas fixas. Muitos pesquisadores da AB pesquisam a influência do cosmos 
nos vegetais e animais, mas foi Maria Thun que pesquisou durante 15 anos a influência do 
movimento Lunar na produção de hortaliças, sobretudo o rabanete, que mudava de 
aparência, cor, tamanho, forma, durante ciclos distantes em períodos de tempo 
semelhantes. Assim  ela descobriu que:  
 
 

        Tab.08.   Relações Básicas da Natureza e os Astros 
 

  Elemento         Na Planta    Éter da Natureza        Constelação 
Terra Raiz Éter da Vida Touro,Virgem,Capricórnio 
Água Folha Éter Químico Peixes, Câncer, Escorpião 
Luz Flor Éter da Luz Gêmeos, Balança, Aquário 

Calor Fruto Éter do Calor Carneiro, Leão, Sagitário 
 

      Tab.09. Relações Etéricas e o Zodíaco 
 



 24 

     Signo    Símbolo        Éter      Clima  Produto   Apicultura 
Carneiro  Fogo Quente Fruto Néctar 

Touro  Terra Fresco-frio Raiz Favos 
Gêmeos  Luz ou Ar Calor-verão Flor Pólen 
Câncer  Água Úmido Folha Mel 
Leão  Fogo Quente Fruto Néctar 

Virgem  Terra Fresco-frio Raiz Favos 
Balança  Luz Claro-vento Flor Pólen 

Escorpião  Água Úmido Folha Mel 
Sagitário  Fogo Quente Fruto Néctar 

Capricórnio  Terra Fresco-frio Raiz Favos 
Aquário  Luz Claro-vento Flor Pólen 
Peixes  Água Úmido Folha Mel 

 
 
                           Tab.10. Diferenças entre Astronomia e Astrologia 
 

                      Astronomia                        Astrologia 
Constelações Arcos de 30 graus 

Estrelas viziveis Divisão geométrica 
Tamanho variável Tamanho permanente 

 Ligação com plantas e fenômenos naturais Personalidades, mundo astral 
Nomes aportuguesados Nomes latinos 

                     

A Atuação dos Planetas 
 
Exteriores: Marte, Júpiter, Saturno: atuam na Silícea do solo, na melhoria da qualidade, 
exigem para isso solos mais argilosos e ricos em húmus 
 
Interiores: Vênus, Mercúrio, Lua: atuam à nível de calcáreo do solo, no caráter astral das 
plantas e animais, acelerando o processo de reprodução 
 

                                       Tab.11. Na Meteorologia 

 

        Fenômeno da Natureza              Éter da Natureza 
Vulcanismo Calor 

Frio Terra 
Eletricidade Lua 
Magnetismo Água 

 
 

             Combinações Planetárias 
 
Planetas de força zodiacal semelhante aos impulsos das constelações ou de mesma 
astralidade provocam processos de intensificação, de efeito diferenciado anula ou 
diminui esta astralidade 
 
     Exs. Vênus em Luz, provoca dias claros 

Vênus em Terra, provoca céu claro com geada ou com seca 
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Vênus em Água não surge efeito 
Mercúrio em Câncer traz chuva 
 

Oposições: diminui ou anula, em 180 graus provoca altos níveis de calor e frio 
alternado 
Conjunção: intensificação de processos vitais 
Trígonos: 2 ou mais planetas estão em 120 graus 
Sextil: 60 graus, tende a precipitação 
Quadradura: 90 graus, Lua no quarto crescente ou quarto minguante possui 
maior influência, inclusive quando envolve um planeta de descoberta mais recente 
Urano em Quadradura: espera-se trovoadas e geadas 
Netuno em Quadradura: terremotos, grandes tempestades 
Plutão em Quadradura: Erupções vulcânicas 
Quintis: fornecem as mais violentas influências em ângulos de 72 graus, com 
ângulos de 144 e 30 graus fornecem influências um pouco menores 

 

         
 Tab12. Apogeu e Perigeu da Lua e suas influências 
 

Apogeu Perigeu 
Dias limpos e claros Das fechados, chuvosos 

Tendência a produção de sementes Germinação fraca 
Forças do crescimento diminuem Mais tendência a pragas e doenças 

 
 

                           Influência Cósmica no Manejo das Plantas 
 

Manhã: período ascendente: retirar plantas: seiva sobe 

Tarde: período descendente: plantar as plantas: seiva desce 

 

Sol e Manejo 
 

Em Peixes: desenvolvimento foliar 
Em Escorpião: para alface e espinafre 

Em virgem: para raízes 

 

            Influência dos Planetas nas Plantas e Seres Humanos 
 

Saturno: é a entrada da atividade espiritual mais antiga, que percorre e 
acumula muita energia ancestral, que reflete na atividade de estruturação 

mais permanente e de ressurreição que surge através da formação das plantas, 
caules, troncos e sementes. Pesquisas revelam uma estreita relação entre as coníferas, as 
manchas solares e a força de Saturno. Saturno é ligado também ao pâncreas, que é um 
órgão regulador da atividade da glicose no corpo humano e animal, e quando cessa a 

produção de insulina que controla o excesso do acúmulo desta energia leve do organismo, 
temos a diabetes, então Saturno assume neste caso a função do antigo Cronos, de reger o 

karma, que cessa os processos de continuidade dos projetos ou da própria vida, e que 
alimentava-se de crianças pequenas na mitologia grega, e assim de ser um repressor de 
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uma carga tão ou mais elevada de energia vital ou glicose que pode adoecer os sistemas 
orgânicos. O melhor elemento que reflete o poder de Saturno é o Chumbo, que é um 

elemento pesado, denso, duro, ótimo para suportar peso e estruturas, e que no organismo 
o pâncreas na verdade não deixa perder-se o poder vital dos alimentos, evita sua dispersão, 

formando o sangue. Relaciona-se ao primeiro e ao sétimo chacra 
 

Lua: é a entrada e a concentração do mundo etérico e astral nas plantas, a energia lunar 
provoca a reprodução e multiplicação vegetal, a Lua espelha a relação entre outros 

planetas e as constelações, impulsionando suas forças e poderes, ou auxiliando na sua 
subtração ou contenção. A Lua está ligada a sexualidade 

sistema nervoso e a terceira visão, quando há a Lua cheia temos mais gravidez 
em todo o planeta ou filhos nascendo, e maiores estudos com a clarividência. 

O elemento de espelhamento de sua força é a Prata. 
Está ligada ao 2O. chacra e ao 6o. chacra 

 
 

Júpiter: é quem influencia o reino vegetal na modelação da beleza e da forma 
final das plantas e flores, tudo que se refere a beleza possui o pincel cósmico do artista 
Júpiter. Outra função espiritual deste astro é de reger a química vegetal e animal, o 
quimismo cósmico, a organização e expansão das partículas e moléculas da vida espiritual. 
Por isso está ligado a Júpiter, que é considerado o cérebro do pólo metabólico humano, o 
fígado, também relaciona-se com a fronte, o rosto e os detalhes da beleza humana. Possui 
ligação com o elemento estanho, que representa um estado muito mais cósmico e lapidado 
e envelhecido que os impulsos contidos do ferro. As espécies da família das Angiospermas 
possuem ligação mais estreita com Júpiter. Está ligado ao 3o e 4o chacra 

 
Mercúrio: está relacionado ao movimento das correntes da seiva vegetal, lapida as 
influências de Júpiter, colocando os detalhes em ordem, é um grande adaptador das 

diferentes partes das plantas, como formas diferenciadas das folhas, flores, as mesmas 
flores, sempre diferentes entre si ... possui ligação com o ar, os pulmões, os movimentos de 

expansão interior da vida orgânica,  com o  olmo e a bétula.  
Está ligado ao 6o chacra 

 
Marte: O feitor do mundo, o idealizador do mundo, o que traz a direção espiritual e o 

movimento mais visível e intenso da realidade e da natureza, como o som, a fala, os 
zunidos dos insetos, está ligado a vesícula biliar e o Ferro, que assumem o papel de 

transformar o alimento em sangue, para isso iniciam um ataque, uma guerra onde seu 
exército é a bílis ou bile, tal como o papel do Deus de Marte, Áries. O Ferro absorve e é 
condutor das forças cósmicas oriundas de planetas mais distantes em nosso solo, e traz 

direção espiritual aos processos agrícolas. Possui ligação com o 5o chacra ou larinjeo 
 

Vênus: o escultor da perfeição divina no mundo, ligado a luz ao detalhamento da beleza 
das plantas, flores, aromas, possui ligação com os arbustos e rosáceas, que são plantas que 
possuem intimidade com os sentimentos do amor sagrado, da compaixão e do romantismo 
cavalheiresco. Possui ligação com os rins, que ainda possuem o elemento Cobre como seu 

representante na natureza, pois são órgãos de eliminação e de equilíbrio das funções 
hormonais, sexuais e emocionais. O Cobre é um elemento condutor de energia, e as vias 
urinárias são também condutoras, somente que para fora do organismo, e o excesso de 

Cobre causa câncer. Pedras nos rins demonstram um bloqueamento da condução interna 
de energia, organismo preso na materialidade, que não dissolve o egoísmo, não conduz sua 
criatividade para a sociedade, não expande sua beleza ou seu Vênus interior. Possui ligação 

com o 4o e 6o  chacra 
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Sol: ligado ao coração, cerne do amor sagrado, do amor incondicional, fonte de cura do 

ser humano, escudo de proteção e manutenção de sua luz espiritual, o Sol interior é o que 
faz tudo brilhar, e o Ouro é o seu metal precioso, podemos afirmar que o Ouro encontrado 

na natureza é o resíduo de um elemento espiritual que foi vivo e muito ativo em épocas 
remotíssimas da vida cósmica deste planeta. As plantas que representam o Sol: Girassol 

Milho, cereais, citrus em especial a laranjeira. Ligação com o 4o chacra e o 7o chacra 
 

 
Tab. 13. Planetas e os Preparados 

 

Planeta Preparado Planta Elemento Local Època 
Saturno P 507 Valeriana P Água-Álcool Inverno 
Júpiter P 506     Dente de  Leão Si – Fé   Mesentério Inverno 
Marte P 504 Urtiga Fe – N - S No Solo AnoTodo 
V ênus P 502 Mil Folhas K – Si Bexiga Inv. Verão 

Mercúrio P 503 Camomila Ca – K    Intestino Inverno 
Lua P 505 Casca de Carvalho Ca  Crâneo Inverno 
Sol   P 500 e P501  Esterco  e   Silica N – Si Chifres Inv. Verão 

 
Conselhos Práticos na AB 

 
I - Para acontecer os processos de intercâmbio cósmico no solo é necessário um teor de 

matéria orgânica entre 2.5 à 2.8 % 
II - Bulbos e sementes, observar a posição da Lua no Zodíaco 

III - Para tratos culturais e manejo, siga a posição lunar 
IV - Em dias desfavoráveis, evitar os plantios 

V -  Evitar sempre que possível o uso de irrigação artificial 
VI - Fazer-se experimentações e acompanhamentos em solos humosos 

VII - Utilizar-se o mais homogêneo possível as experimentações científicas, 
enfatizando  sempre o uso de repetições rítmicas 

VIII - Raízes: colheita e armazenamento quando a Lua estiver em signo da Terra, 
nunca com a Lua em signo de folha 

XIX – Fruto: Lua em dias de fogo, melhor época de armazenar  
é quando a Lua está ascendendo 

X – Folhas: armazenar quando a Lua estiver em flor e fruto 
XI – Colméias: combate as pragas: moscas, com Sol e Lua em Gêmeos 

Traças, Sol e Lua em Áries; Broca, Sol e Lua em Touro;   
Grilo, Sol e Lua em Escorpião 

 
XII – Pragas Animais: princípio básico da homeopatia: semelhante cura e combate 
semelhante, usar este princípio quando a Lua estiver em Escorpião e o Sol em Touro; 
Lesmas com o preparado P 501. A Dinamização Biodinâmica: recolhe-se 50 a 60 

exemplares de praga e queima-se em fogo de boa madeira, dentro de um recipiente de 
ferro ou cobre ou de vidro, no dia da constelação indicada. Recolhe-se as cinzas e 

dinamiza-se a seco durante uma hora, depois adiciona-se água: 1 gr de cinza + 9 gr de 
água, dinamizando por 3 min; forma a D1; as 10 gr dinamizadas inicialmente da D1 + 90 gr 
de água após 3 min de dinamização forma a D2; as 100 gr da D2 + 900 gr de água formam 

a D3; a D3 + 9 lts de água ou 1 gr da D3 + 9 gr de água formam a D4. A D4 pode ser 
armazenada durante 1 ano, em geladeira específica. A D5, D6, D7 e D8 seguem a mesma 

freqüência anterior. A D8 pode ser armazenada por 1 mês. A borrifação no local das pragas 
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deve ser feita em três tardes consecutivas, quando o céu está mais azul e o Sol não tão 
quente. Normalmente se utiliza a D4 em 10 litros de água 

 
 

  Tab. 14. Controle de pragas e ervas com as relações astronômicas ideais 

 

Tipos de Praga – Ervas Daninhas Relação Astronômica ideal  
Insetos com carapaça de Quitina Sol em Touro, Lua em Touro 

Grilos Sol em Touro, Lua em Escorpião 
Morcegos Sol em Touro, Lua em Escorpião 

Moscas e Bernes Sol e Lua em Gêmeos 
Carrapatos Lua em Caranguejo 

Lesmas Lua e Marte em Caranguejo 
Pulgões Lua em Balança 

Lagartas e Vermes Lua em Escorpião 
Nematóides Lua em Aquadeiro ao preparar 

 Lua em Caranguejo ao aplicar 
Ratos Vênus em Escorpião 
Saúva Vênus em Aquário ou Aquadeiro* 

Ervas daninhas Lua em Capricórnio 
Produção de Sementes Lua em Leão 

Adubação, Composto, Esterco Liquido Lua descendente 
Plantio de sementes Não plantar em Lua em Capricórnio, 

Escorpião e Câncer 
Plantar na Lua em Pexes, Libra e Touro 

 
* Aquário na astrologia e Aguadeiro na astronomia, mas para mim aquário pode também ser 
utilizado na astronomia; da mesma forma Câncer e Caranguejo. A diferenciação está para 

     ajudar na separação das escolas de sabedoria, uma ligada às forças astrais e a outra a 
ciência matemática e astrofísica 

 
 

Tab. 15. A Lua nossa de cada dia 

 

Lua Minguante Lua Crescente         Lua Nova Lua Cheia 
Bom para raízes Bom para sementes         Não plantar Não plantar 
Preparar o Solo Semear Não mecher o Solo 

Fazer  Fogo 
Limpar o terreno, 

Incorporar as plantas 
Cortar grama, 

Fruteiras, a seiva está 
na Terra 

Arroz, Feijão, Milho 
Plantas crescem mais 
Colheita de sementes, 

grãos, folhas, flores 

Não colher sementes 
Bom para semear os  

gramados 

Colheita de frutos 
precoces, sementes 
duras, locais secos 

Milho: menos praga mais palhada muita praga muitas doenças 
 
 

Feijão: porte menor 
mais sementes 

 
 

Boa produção 

 
 

Risco de produzir 
menos 

Menos praga a 
colheita 2 a 3 dias 

após a Lua Cheia. O 
plantio 2 a 3 dias 

antes da Cheia pode 
trazer mais produção 

e uniformidade 
      
      Batata-doce 

 
Mais folha, cobre mais 

o solo 

 Plantio na Cheia, mais 
seiva e plantas 

maiores 
Mandioca: fica mais Menos praga e uma Não plantar Não plantar 
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resistente e cozinha 
melhor 

boa produção muitas doenças 

Arroz: menos 
acamamento 

Mais vigor Cresce menos Cresce com mais 
doenças 

Alface: plantio e 
semeadura  

Couve-flor, raízes 

Repolho, Berinjela, 
Tomate, Pimentão, 

Vagem 

Pepino: 1a  sexta-feira 

depois da nova 

 

 
Cortes de Produção de 

madeira 

  
Nos meses sem R ou 
maio, junho, julho  

e agosto 

 

   
Chuva na nova chove 

todo mês seguinte 
Seca na nova, seca 
todo mês seguinte 

 
Lua nova forte é de 21 
de março, 1a antes da 
semana santa, conta-
se 12 dias para se ter 
uma idéia do que vai 

acontecer com o clima 
nos próximos 12 

meses 
 

Dias chuvosos e frios 
 

 
 
 
 

Dias quentes e secos 
Lua maior que a 
normal: chuvas 

   
Círculo mais distante 
da Lua: tempo ruim 

vindouro 

Círculo em torno da 
Lua tempo bom 

vindouro 

 
 

Nascem mais fêmeas 

 
Nascem mais machos 

e a criação é 
favorescida 

 
Pior Lua para os 
animais, menos 

vitalidade, menos leite 

Mais força e vitalidade 
para pintos, é bom 

chocar 21 dias antes 
da Cheia. A vaca que 
cobrir nesta Lua terá 

mais fêmeas 
   Para animais fracos, 

cortar pelo e chifres 3 
dias antes da Lua 

Cheia 
 

Carne de porco ou 
suíno conserva melhor 

 
Banha cresce na 

crescente 

 Castrar o porco 3 das 
antes da Cheia 

melhora a qualidade 
do abate 

   Adulto perde mas 
sangue 

   Crinas e penas 
crescem mais na Cheia 

Vermes: tratar na 
minguante de maio, 

após a 1a  cheia 

   

 

 
          

  Ritmo Vital nas Plantas 
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Germinação: a semente lança a raiz na Lua Nova 
Crescimento: Lua Crescente e Cheia 
Repouso: Nas mudanças de fase de Lua Cheia, Minguante, estações frias 
Floração: vem sempre após o repouso 

Frutificação: depende do nível de suprimento, normalmente na Lua Cheia 

Enxertia: é mais forte após o início da Lua minguante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A Pesquisa dos Processos Cósmicos  
              e o Melhoramento de Plantas 
 

      Apresentamos uma série de experimentações que 

descrevem algumas sutis relações entre as atividades de planetas e o desenvolvimento 
vegetal na Terra. Isto  é importante por que uma das tarefas essenciais da pesquisa 
moderna da AB é tentar-mos comprovar através de ensaios, teses, os fenômenos que 
as teorias da antroposofia orientam em suas universidades e institutos, pois descrevem 
os caminhos do desenvolvimento científico e aplicação tecnológica que estão unindo 
novamente o homem à natureza e ao cosmos, e que podem por isso orientar as novas 
etapas, mais sólidas soluções e opções de maior sustentabilidade e independência aos 
modelos artificiais e anti-ecológicos que são considerados dominantes na economia 
atual 

 
Ex. 1. Trigo conduzido em placas de Petri e sua avaliação de crescimento de 

acordo com as fases da Lua e a atuação de Planetas (Schmidt, 1965) 
 
 

O Trigo foi semeado a cada 15 dias, em 7 dias todas as medidas possuem igual 
tamanho, na Lua Cheia ele crescia mais, e na Lua Nova menos. Houveram distorções 
do processo relativas as combinações entre planetas, o fenômeno de espelhamento da 
Lua frente aos outros astros foi percebido neste experimento. Foi utilizado um 
computador medindo a variação de peso sobre uma balança que pesava em angstrongs, 
as sementes foram colocadas em placas de petri. Sementes híbridas não tiveram 
nenhuma variação de peso, como se estivessem mortas 
 
 

Ex2. Armazenamento de Sementes de Agrião sob dos tratamentos em ampolas 
herméticas de vapor. Comparação de variações de peso (Haushka, 1943-1965) 
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O tratamento A é de uma semente de Agrião adquirida em lojas de comércio e 
conduzida dentro de padrões de agricultura moderna ou seja, por hibridação. O 

tratamento B é de uma semente biodinâmica, que foi cultivada por mais de 30 anos  
em solos frios e quentes, montanhas e litorais, este experimento comprovou que a  
base genética dos cultivos tradicionais biodinâmicos está  notavelmente aberta às 
forças cósmicas envolventes. Já as plantas conduzidas por meio de processos mais 

artificiais estão como mortas ou desprogramadas  à estas forças, assim como os 
 clones, não possuem portanto uma programação natural inteligente, em segundo 

lugar, o eminente cientista comprovou um importante paradigma,  
que a vida produz a matéria e não a matéria produz a vida 

 
 
 

Ex3. Nível de Germinação de Cerejeira Européia  
colocada sob dois tratamentos  (Schimdt,1970) 

 Cerejeira Freicho 
Lua Cheia:            58 93 
Lua Nova:             26 14 

 
A Lua Cheia apresenta maior vitalidade que a Lua Nova 

 
 

Ex4. Influência da trajetória de planetas sobre o  
desenvolvimento de plantas cultivadas (Schimdt,1970) 

 
Melhoramento Genético Biodinâmico 

 
Situação Inicial: normalmente os cultivares tradicionais perderam muito de seu 

vigor, os solos estão fracos, as plantas perderam sua rusticidade, passam a depender de 
adubos químicos e doses maiores de nutrientes, assim o pesquisador biodinâmico 

passa a introduzir técnicas que recuperem a vitalidade original e inclusive aumentem a 
capacidade do cultivar de produzir alimentos mais saudáveis e de maior vigor 

 
I - Sensibilização e Caotização: alternância de local e época de semeadura, 

solos silicosos e calcáreos, solos férteis e não férteis, semeaduras no litoral e nas 
montanhas, inverno e verão,  manhã e tarde 

 
II – Plantio morfo-ecológico: o plantio obedece aos padrões dispostos 
exatamente na espiga e que são projetados em linhas corretamente no campo 

 
III – Seleção dos diferentes Tipos ou Sub-ecótipos: 

 
Tipo A - Materialidade bruta com pouca qualidade: tem propenção a 

fungos e pouca produção. é a planta grande, cheia de água, típica da agricultura 
química mais terrestre, mais lunar 

Tipo B - Formação muito Aérea: sem fungos, com estruturação delicada e de 
baixa produtividade, mais cósmica e  silicosa 

Tipo C – Seleção Equilibrada: planta selecionada, melhores padrões de 
crescimento e produção 
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Tab. 16. Melhoramento Genético Biodinâmico do Milho (Zea mays) 
 

Milho Aéreo  
ou Cósmico 

Milho Intermediário 
ou Padrão 

Milho Folha  
ou Lunar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tipo caule fino Tipo equilibrado Tipo pesado e baixo porte 
Cor violeta escuro Cor verde-floresta Cor verde-escuro,  marrom 
Espiga pequena 
Pouca produção 

Espiga média e de boa 
produção 

Espiga grande e aquosa 
Muita produção 

Poucas folhas Produtividade e beleza Muitas folhas 
Inflorescência longa Inflorecência radial  

Espécie ovalada 
Inflorescência curta e baixa 

Mais pragas, formigas 

 
 

Outros Melhoramentos Tradicionais 
 

Guardamos a sementes por 10 anos, e depois deste período semeamos a espécie 
 o que nascer nós selecionamos, pois terão maior vigor  
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Transmutação Biológica de Baixa energia 
 
       

       Este livro o conduzirá  
ao reino dos Céus,  
o transmutará em ouro, em luz 
ele é a a pedra de toque 
a pedra filosofal  

 
                  Pacini, em O Sol 

                                                                              A Unidade do Conhecimento 
 
   

Transmute seu apego e sua  
ignorância em Claridade 
Transmute seu egoísmo  
e egocentrismo em  
luminosidade e atenciosidade 
Transmute a dor de seu  
coração em paciente  
amor e bondade 
Seu corpo desta forma  
será transformado e  
transmutado em um  
tesouro inestimável  
um ser de imensa luz  
e sabedoria, onde suas  
experiências lhe trarão  
felicidade contagiante  
a todas as oportunidades  
manifestadas 
 

                               Surya Shivaya, Ag, 2001 

                         Realizei um curso com um italiano em 1985, 

chamado Salvatore Del Salvo, possui uma instituto em SP, o Instituto Augusta de 
pesquisas paranormais. É quase um PhD em Química Orgânica, assim apresento com este 
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artigo os esforços da inteligência deste século que forma  as raízes de um conhecimento 
mais avançado e desmistificado na área da quimica e formação molecular da vida, e que 
são fundamentais para a compreenção na moderna Agricultura Biodinâmica e Medicina 
Espiritual, também serão fundamentais estas sementes aqui lançadas no desenvolvimento 
de uma nova biotecnologia, onde tal como Paracelso poderemos tentar obter para os mais 
ambiciosos a pedra filosofal em nossas experiências, não somente para descobrirmos 
como poderemos transformar o  Silicio ou areia de nossas praias em  Ouro, Diamantes, 
mas para tentarmos transmutar e solucionar diversos de nossos principais problemas 
ambientais e ecológicos, sobretudo a reciclagem de resíduos, a reciclagem de metais leves e 
que estão muito poluentes como Alumínio e Fósforo, a reciclagem de metais pesados como 
Lítio, Cádmio, Ferro, e também o aproveitamento da água marinha tranformando-a em 
água doce, isto tudo sendo prioridade máxima das pesquisas científicas dos principais 
governos do mundo, para popularizar-mos uma nova consciência para as camadas sociais  
que mais degradam e alienam-se da importância da sustentabilidade planetária. Então 
Kevran, um francês, é o autor desta teoria, possui 5 livros, não se tratam de reações 
quimicas, mas reações nucleares realizadas pela própria vida e  organismos microscópicos, 
é considerada a base da moderna biotecnologia industrial. Ela corresponde à  um dos 
principais questionamentos se a teoria da Relatividade de Einstein adequada-se também 
aos fenômenos biológicos 
 
 

Uma Analogia sobre o Átomo 
 
 
      Os prótons são agregados pelos neutrons, os prótons 
são como a personalidade, e os nêutrons como o Ser, que tudo vê, observa, mas mantem-se 
sempre coeso e aberto a todas as aventuras do ego e da pessoa, que são os prótons. Os 
elétrons são os vários eus projetados para fora do Ser que realizam e cumprem as suas 
milhares de funções espirituais 
 
      Sharon, Jean em “ O Espírito este desconhecido” 
escreveu: O espírito matematicamente reside no elétron. É autor da matemática e da 
relatividade complexa. Para mim o espírito como ser reside no nêutron, mas estou 
estudando este assunto, pois parece que depois do nêutron temos o fóton, o quanta, a luz, o 
sentimento, a qualidade, a missão, a função, a mensagem que Deus pulsou no espírito, e 
pude vivenciar e comprovar esta questão, me tornei para isso o alfa e omega por uns 
sagrados tempos 
 
 

O Estudo de Kevran 
 
Gás Carbônico - CO no sangue forma a carboxihemoglobina, os operários nas fábricas da 
França se envenenam em grande quantidade com solda elétrica dede 1932 
Outras pessoas usando estufas de metal no inverno ficavam com dor e cabeça, deveriam 
formar CO2 e não CO na entrada das estufas 
 

C + O2 = C02 
C0  > Venenoso 

C02 é inerte 
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Analizou-se  um operário, seu sangue após o serviço estava quase morto de CO, e no ar não 
havia CO. Sempre quando há uma intoxicação existe uma chapa incandescente. A estufa 
elétrica então produz CO, assim não devemos dormir com elas funcionando 
 
N existe 79 % no ar, N 14 + N 14, possui 2 x  7 P + 7N= N2 com 28 de massa nuclear, que 
pode reagir com o calor, raios, magnetismo produzindo mais vida e matéria, por isso que 
as tempestades trazem mais vida a natureza, mais éteres vitais, então:  
 
 
 
 
 

He > N2 > C12 + 0 16   
 

Será que é possível 
O He forma o calor ígneo, o  N forma o astral, o Oxigênio a vida  

e o Carbono a matéria 
Na hemácia o C0 substitui o Oxigênio 

 
 

A Origem da Vida 
 

Radiações alpha, possuem ligação com os núcleos de Hélio 
Beta  com elétrons, Gama com ondulações não corpusculares 

He recebendo radiações emite energia, desdobra-se em núcleos de H e N2 
A força ígnea recebe as radiações e produz o astral e este transforma-se em vida 

 
Com o calor da chapa quente o N2 se divide em C + O, isto é importante na moderna 
medicina do trabalho 
 

N-N possui uma distância de 1.12 Angstrons.  O-C possui uma distância de 1.09 A, perde 

uma molécula de O de aproximadamente O,O3, é queimada, a vida é queimada desta 
forma em chapas quentes, em escapamentos de carro, se os carros ficarem muto fechados 
podem intoxicar nossos filhos. Os Agrotóxicos possuem este fenômeno das Nitrosaminas 
 
Os cigarros sem filtro formam CO, com filtro formam CO2 e CO 
As rochas de Silício de templos antigos tornaram-se de gesso,  
donde vem o Calcio do Gesso : CaSO4 
Microorganismos transmutam o Silício em Cálcio 

 
Si 2 8 + C 12 > Ca 40 

 
Nos ovos: Aumenta 450 % o Ca e desaparece grande parte de Mg e Si. Galinhas sem CaCO3 
após 1 semana nascem ovos com cascas muito finas. Com Micas na sua dieta nasce CaCO3 
em abundância 
 

K 39 + H 1 >< Ca 40 
 
Nos muros a beira mar, que são formados por cimento que contêm muito cálcio, surgem 
cristais de salitre ou nitratos de Potássio ou KNO3 
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Ca 40 >< K 39 + H 1 
 
 

    Uma das chaves químicas do Universo 
 

            N 14 + N 14 > N 28 > C + O > Si 
 

Si possui isótopos Si 28, Si 29, Si 30 
O2 possui sótopos O 16, O 17, O 18 

Ni 2 possui isótopos Ni 14, Ni 15 
C possui isótopos C12, C 13 

 
Podemos ter: 

 

2 N 14 + Calor > Si 28 ou C 12 + O 16  
forma crosta terrestre ou atmosfera 

1 N 14 + 1 N 15 ou Si 29 ou C 13 + O 16 ou C 12 + O 17 
2 N14 ou Si 30 ou C 13 + O 17 ou C12 + O 17 

 
Rutherford constatou: 

C 12 + C12 > Mg 24 
 

Enxofre  S 32 > O 16 + O 16 
Na39 + H  > Mg 40 

K39+ H > Ca 40 
Na + O > K   

Matéria Astral Animal + Vida > Matéria Vital Vegetal 

Mg 24+ O16 > Ca40    
Luz + Vida > produz astral e matéria animica e nutritiva 

O + O >< S   
Éter Vital > < Éter Espiritual 

N2 + O16 > P40  
  Matéria Ignea + Vida > Inteligência 

 
Yang: Na, H, Mg 

Ying: K, Ca, O, K, O, Ca, S, P , N 

 
      Mg 24+ O16 > Ca  

 
A Aveia deixa 700 % de aumento de Ca no solo,  

Mg também cura tetania em crianças que possuem deficiência de Ca 
 

Livro: O Magnésio e a Saúde, de Ana Maria Lajusticia. Ed. Bergasa. Lisboa : 
Uso de Carbonato de Magnésio para fraturas, um dos mais importantes remédios 

para cicatrização de ossos e inflamações ósseas 
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Fe56 + Li 7 > C0 63   
usada em indústrias nos EUA 

Fe56 - H > Mn 55  
usada em indústrias na França 

Mg 24 + 0 16 > < Ca 40   
O Mg combate câncer 

P31 +H1 > S32 
Luz espiritual ascenciona para calor espiritual 

Na 23 + H 1 > Mg 24 
Éter animal para éter vital e Luz Vegetal 

Na 23 + O 16 > K 39 
Èter astral animal para éter vegetal 

Si 28 + C 12 > Ca 40 
Matéria Newtoniana para Vida metabólica 

   Cu 63 + H 1 > Zn 64  
causa de câncer, muito encontrado em agrotóxicos 

 
Arquimedes calculou o número de partículas  

que formam o Universo : 10 na 78 decimal, isto significa que teremos muitas 
relações entre os seres vivos e os diferentes níveis do astral e do universo 

 
Maiores informações é indicada a obra de Salvatore del Salvo, onde publicou um livro 

intitulado Transmutações Biológicas a Baixa Energia, ed. do Instituto Augusta.  
A Obra de Rudolph Steiner, o Curso dos 7 metais ministrado no Centro Paulos em SP,  

as atividades de Pesquisa de Flavio Milanesi junto a Empresa Welleda, e as pesquisas de 
Haushska, Shmidt no Instituto Max Planct em Basiléia, na Suíça 

 
 

Om  Pax 
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Georadiônica: 
identificando os melhores Campos de Energia 

 
Introdução: o que é Georadiônica 

 

Georadiônica é a ciência que estuda as freqüências dos campos de energia, de 

consciência, as radiações energéticas contidas em objetos, lugares especiais, lares, 
plantas, animais e nos chacras e aura do ser humano. É uma ciência muito antiga e que 
necessita do desenvolvimento e da sensibilização do ser humano para ser aplicada com 
maior sucesso. Atualmente sua utilização é quase obrigatória em quase todos os lugares 
da Terra, devida a nossa degradação ambiental e densificação espiritual, assim torna-se 
valioso este pequeno ensaio sobre este tão importante tema. Georadiônica ou Radiestesia 

ou Psicotrônica  são praticamente os nomes mais conhecidos desta  
ciência energética supra-sensível 

 

     A Tese Central da Georadiônica 
 

O Ser humano e o Ser Terra possuem diversos filamentos ou nadis chacras, alem de 
chacras principais espalhados em locais estratégicos do corpo humano e do planeta, estes 

nadis ou feixes de energia no ambiente físico estão organizados em uma malha homogênea 
que possuem uma distância entre suas linhas de 1.5 – 2.0 ms em sentido quadrilátero, são 
conhecidos como Raios Peyré, os Cruzamentos ou Rede de Hartman e as Ondas ou Rede 
Curry, na verdade representam a estrutura básica de energia do planeta, que possuem sua 

organização sutil etérica, também afirmam os estudiosos que estes canais formam uma 
respiração energética entre os campos vitais e do astral, envolvendo todo o planeta, assim 
todos os objetos colocados onde nascem estes feixes, que possuem sua atividade de baixo 

para cima da Terra, podem prejudicar a circulação, ritmo e freqüência energética das 
pessoas, objetos, estruturas de construção e qualidade de alimentos. Assim estas redes 

telúricas principais são as seguintes:  
 

Raios Peyré: em 1947, o livro Radiações Cosmo-Telúricas, com o subtítulo, Raios Peyré, 
concluiu que as linhas de latitude e longitude possuem estruturas energéticas, e uma 

possível interação com patologias humanas, animais e vegetais 
 

Rede Hartmann: em 1950, descobertas por Ernest Hartmann, na Alemanha, consiste 
em paredes vibracionais cosmo-telúricas de 21 cm de  espessura que espalham entre si em  
2.5 m no sentido Leste-Oeste e 2.0 m de Norte a Sul, criando zonas de perturbação para os 
seres vivos dos muros vibratórios invisíveis e onipresentes, recortando a biosfera e unindo-
a ao resto do mundo. Esta grade não é fixa, mas flutua como uma entidade viva, de modo 
que a rigidez de suas dimensões é relativa, constata-se a ocorrência de variações de um 

lugar para o outro,  a nocividade aumenta na Lua Cheia e entre 2 e 4 horas da madrugada  
 

Rede Curry: Zona Geopática, é orientada segundo as diagonais da Rede de Hartmann, 
sua malha possui uma largura de 50 cm e os espaços dela medem 4 m, seus efeitos 

patogênicos, se estivermos sobre um curso de água, subterrâneo ou falha são ainda mais 
nocivos que os da rede de Hartmann. As dimensões dela variam, e os pontos de 

cruzamento dos raios telúricos são polarizados como na Rede de Hartmann, e devido a 
isto, possuem efeitos de carga ou descarga, e a Rede de Hartmann possui uma freqüência 
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vibratória mais elevada que a Rede Curry, a polaridade positiva nos traz a sensação de 
conforto, a polaridade negativa afeta o nosso estômago com frio e desconforto bem forte 

 
Podemos mensurar a atividade destes pontos de energia utilizando uma Vareta Radiônica 
ou mesmo Pêndulos. Outra questão é que existem locais na Terra que são desfavoráveis a 

construção de casas, prédios, normalmente em áreas próximas a rios, cemitérios, poluições 
industriais, e a radiônica pode contribuir para evitar maiores problemas para as pessoas 

que estão vivendo nestes locais. Estive na Serra do Roncador - MT  no ano de 1993, em um 
local estratégico próximo a entradas de cidades subterrâneas, que são secretas e 

protegidas, há diversas setas netunianas radiônicas, respeitadas inclusive pelos índios 
xavantes residentes ancestrais do local, estas setas são feitas de Ferro e de Cobre,  

mantidas por instituições esotéricas do RJ 
 

             Como aplicamos o poder da Georadiônica 
 

      Há várias dicas para podermos utilizar o poder da Georadiônica em nosso dia-a-dia:  
 
I – Podemos mensurar onde estão colocados os pontos de energia em nossa casa e terreno, 
usando as varetas radiônicas, elas podem acompanhar a pulsação da energia, descrevendo 
o exato local onde temos o ponto, de maior freqüência, assim devemos evitar colocar 
camas, mesas, cadeiras, altares, nestes locais, tendo os intervalos entre estes pontos para 
dispor os objetos, normalmente isto é mais importante para nossos quartos de dormir, 
onde nossa cabeceira da cama deve evitar estes nós de energia, assim como não devemos 
dormir para o lado Sul e sim para o lado Norte e Leste, e termos também os pés muito 
próximos da entrada da porta 
 
II – As Varetas Radiônicas podem medir a freqüência dos chacras, aura, das casas, 
fotografias, objetos de poder, podem nos  transmitir respostas de nossas dúvidas, podem 
captar presenças espirituais. Normalmente fazemos perguntas sobre a pulsação de alguma 
coisa ou objeto, e temos a resposta mentalmente e no movimento das varetas. Estas varetas 
necessitam estarem limpas, e a pessoa que a utiliza conectada com o poder superior, num 
estado de unidade com Deus, com o silêncio interior, e as respostas que temos variam de 1 
a 25.ooo Ãngstrongs. Ambientes muito negativos temos freqüências entre 1 a 3.000 A, e 
ambientes de maiores freqüências  temos 8 à 25.000  A .  Inclusive livros, poemas, motores 
de carros, quadros, cristais, podem ser mensurados, ao custo de R$ - 20 – 30.00 
 
III - Outro equipamento moderno de organização de energia é o Phy, que consiste em uma 
vareta radiônica única, que tem a forma desta letra grega feita de Cobre, é colocada no 
sentido Norte a Sul, possuem um efeito de 800 ms ao redor de seu ambiente, e 
normalmente aumenta a freqüência e a cura dos ambientes que estão fracos ou negativos. 
O Phy é colocado embaixo da cama, normalmente até 3 por residência, ao custo de R$ - 10 
- 25.00 
 
IV - Cone Psicotrônico: uma pequena pirâmide de cobre com cristais e pentagramas 
hebraicos, coberta de um cone azul, que pode transmutar muita energia deletérica, muito 
utilizada em consultórios terapêuticos, ao custo de R$ - 100.00 
 
V - Pêndulos de Radiestesia: normalmente de Cristais, podem mensurar a atividade 
dos chacras, da aura, das plantas, objetos de poder, das casas, nos transmitir respostas 
 
VI  - Tubos de Cobre: são enterrados vários tubos nestes locais onde nascem as forças 
deletéricas, normalmente em construções, estes tubos de 1 a 2 polegadas de Cobre 
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neutralizam as forças negativas terrestres, também são dispostos cristais, plantas, fontes 
de água pura, para equilibrar as zonas de pulsação de energias negativas 
 
VII - Símbolos de Proteção: existem diversos símbolos que podem nos ajudar a 
proteger nossas casas, trabalho, ritmo de vida, são utilizados em nossas residências, sendo 
dispostos em locais chaves, como o Diagrama de André Phillipe, Trio Luxor, Luz Cósmica, 
Círculos Tibetanos de Proteção, Om do Yoga, Tetragramaton da Gnose, Pentáculos 
astrológicos, adesivo de São Bento, Cruz de Caravaca, Cruz de Jesus, Estrela de Davi, entre 
outros 

 
VIII - Outras Dicas: é bom colocarmos um tecido de seda sobre as telas de 
computadores e tapando a tela das TVS, pois emitem muita energia estática ou negativa ou 
caótica, e pode preencher a casa e inúmeras formas-pensamento não construtivas. O 
computador transmite muita energia fria, de baixa voltagem, e pode esfacelar o corpo 
etérico e astral e a aura de uma pessoa, esvaziando suas reservas de energia e de cálcio e 
ferro, portanto é bom não stressar com seu uso, e afastá-lo do quarto de dormir, ou locais 
estratégicos da residência. A arquitetura espiritual mais atual ensina que devemos 
construir paredes mais curvadas e redondas que retas, para a energia deslocar melhor, 
evitando a construção muito perto de rios, umidade, ausência de ventilação e Sol, casas 
muito perto de rios dizem que afasta ou prejudica os casamentos, e as paredes das casas 
devem ser bem estudadas, pois as cores transmitem freqüências de energia favoráveis ou 
desfavoráveis, assim a união da radiônica, da permacultura, com o feng shuí é um estudo 
avançado para ser utilizado  e pesquisado urgentemente nas principais universidades de 
todo o mundo, que ainda está engatinhando ou sendo esquecido pela excessiva ideologia 
de uma globalização da cultura e da economia de baixa qualidade e sustentabilidade 

 

Conclusão Final: 
Eternidade, permanência e economia ecológica 

 

      Esta tentativa do ser humano de buscar a perfeição, a 

perfeição divina no que realiza, onde a verdadeira economia ecológica está na direção da 
melhor utilização de todo o material disponível ecológico e ambiental, sendo bem 
colocado, se possível de uma vez só, e que possa permanecer sendo útil por séculos ou 
décadas, este sentido de permanência espiritual, onde a eternidade pode ser disposta mas 
concretamente, é um dos postulados essenciais para que possamos economizar a energia 
deste globo terrestre e assim termos mais capacidade de salvarmos a Terra.  Assim a 
radiestesia deixa de ser um mistério e pode ser útil a humanidade, sendo aplicada na 
arquitetura, no nosso cotidiano, até em um sentido oracular. Quem sabe os projetos de 
Qualidade-total podem incorporar esta importante ciência na busca de uma melhor 
qualidade e sustentabilidade para a evolução da cultura e de uma economia sustentável e 
de alta qualidade para a sociedade de todos os povos da Terra 

 
                      Mauro Schorr 

                              (Ghao – Surya Shivaya Om) 
                              Primavera de 2001 
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A  Gênese de Gaia ou Terra  

 

     Cada Grande Ciclo Espiritual possui VII grandes 

fases onde a 4a. fase representa o ápice de desenvolvimento cultural e espiritual de sua 
missão cósmica, nosso planeta já vivenciou IV grandes fases espirituais. Nasceu como 
emanação espiritual de um grande Sol central ou um grande Okeanus, que era 
representado por Cronos ou um antigo e velho mar Saturniano, foi adquirindo vida própria 
ou maior independência devido aos estímulos espirituais que ocorriam ao seu redor, onde 
a consciência humana evoluiu através de leis de simpatia, antipatia, rivalidade e 
competição.  O auge desta época de formação de nossos eus individuais ou nosso ego id 
instinto primal chamava-se de velho Saturno ou grande fase do Sol do Tempo. Saturnus 
é como um grande universo em gestação, calórico, caótico. Ë só estudar a Mitologia 
Grega para entender qual é a do Deus Cronos que não queria deixar seu filho Uranus 
tomar o Poder do Universo. Depois passou um tempo, os minerais espirituais tornaram-se 
estados de consciência vegetais, os vegetais estados de consciência animais, e os 
animais tornaram-se algo próximo dos  eus ou enteléquias humanas.  Anjos viraram 
Arcanjos, os Arcanjos viraram Querubins e seres mais celestiais. Neste momento tudo é 
reabsorvido no grande mar da Vida ou de Vishnu, ocorre o pralaya,  e nasce a nova fase 
de nosso planeta, a fase regida agora pela Luz de Uranus ou Yeshua ou Shiva ou Jesus, 
a fase do velho Sol. A  humanidade existe num plano de consciência muito sutil, pois está 
formando as porções centrais do seu Eu Divino Superior,  desenvolve o mental-superior e 
inicia a lenta gestação de seu corpo protetor e móvel ou Astral, que somente nasce no 
final da terceira fase: a fase Lunar ou da Velha Lua. Com o corpo astral a humanidade 

possui condições de ser tentada por forças mais terrestres e ou cósmicas, e ela é tentada 
nesta fase pelas forças arimânicas e luciféricas que são representadas pelos grandes 
eixos centrais hierárquicos espirituais, que nos orientam no caminho da sexualidade e 
autodeterminação colocândo-nos no palco interativo entre a formação e correta condução 
de nosso eu interior e individualidade, e a dissolução e transpessoalização deste ser no 
grande oceano cósmico de sabedoria e amor que é o senhor Deus e Universo. O Mito do 
jardim do éden é desta fase, onde as mônadas espirituais ainda faziam parte 
etéricamente de um grande oceano de vida que se chamava Lua Branca ou grande Mãe 
Divina ou Maria Santíssima no catolicismo. Esta Mãe Divina ou esta força espiritual 
extraordinária se afastou da terra libertando seus filhos a humanidade tornando-se a 
grande rainha espiritual deste planeta - a chamada lua branca ou Virgem-da-conceição ou 
na India é chamada de Lakshmi Swaraswati e que tem uma uma filha para ser sua 
discípula da vida e da evolução - a Virgem-maria ou Gaia ou Terra,  e assim este ser pode 
saltar para sua nova e mais culminante fase espiritual, a sua fase mais terrestre e atual. A 
grande Lua é chamada de Virgem-da-Conceição e a amazona libertadora e regente da 
terra é chamada de Gaia ou Virgem-maria e corresponde ao canal espiritual de 
nascimento do avatar ou o regente do planeta Terra, o salvador Jesus ou o filho-do-Sol. 
Ou seja, aspecto útero e berço da vida como Kali ou Maria Santíssima ou Nossa Senhora 
na fase Saturnus, Yemanjá ou Nossa Senhora Aparecida na fase Sol, Virgem-da-
Conceição na fase Lua, Virgem-maria ou Gaia na fase Terra. O aspecto masculino 
existencial, a consciência humana interior, o homem imortal interior, o animus, como 
Krishna, Shiva, Yeshua e Jesus. O mais incrível é que na geologia oculta identifica-se a 
existência de uma rocha antiga toda feita de granito, e dentro desta grande pele que era 
viva planetária o surgimento de depósitos de silício e calcáreo posteriormente, e a 
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chegada de pedras preciosas bem depois. Os cientistas dizem que o planeta na fase Lua 
era feito de um grande ser vivo único, sem diferenciação de reinos,  e que foi povoado 
pelo universo bem lentamente. Saturnus tendo como elemento de destaque o Enxofre. 
Sol com o Silício. Lua com o Cálcio, e a Terra com o Carbono. Assim nesta fase Gaia ou 
Terra, atual, a humanidade vivencia o nascimento de seu corpo astral inferior, é mais 
dominada por forças materiais e lentamente encarna no plano físico. Os símeos são as 
projeções de sua aproximação energética com a realidade grosseira da matéria 
newtoniana. Nesta fase Terra, temos VII grandes fases espirituais: a fase polar, 
Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, Pós-atlante, Venusiana, ... a final pode ser Jupteriana 
com uma legião de curadores do universo ou diabólica ... a humanidade será divina ou 
muito materialista e auto-destrutiva. Fase Polar, nada existindo, tudo sendo de novo 
purificado na essência de Brahman. Fase Hiperbórea:  já existem seres que nascem 
como gigantes, os Trolls, e vivenciam as maiores dificuldades pois são os futuros guias da 
humanidade ou manus. Uma teoria dos mestres antroposóficos diz que os dinossauros 
são representações desta época espiritual da evolução da humanidade, e tiveram a 
função de purificar o excesso de astralidade do mundo espiritual, excessos de cobiça, 
medo, ego, voracidade, e sobretudo egoísmo. Na verdade seriam os seres humanos da 
época que estão especializados em vivenciar estes valores anímicos, semelhantes às 
criaturas aberrantes que temos visto no astral atual . Fase Lemuriana:  a humanidade 
encarna ou aterrisa dos planos superiores. É o homem de Neandertall ou o homem do 
paleolítico primitivo. Vivem como animais primitivos em aldeias em cavernas, e 
lentamente descobrem o fogo, a pintura, a magia, o xamanismo, a integração sutil com as 
forças e hierarquias naturais. Estamos na terceira fase de evolução cultural da 
humanidade. Neste momento , na quarta porção desta fase, no grande continente 
Godwana, surge grande expanção cultural. A humanidade então primitiva é instruída, 
educada, dividida por leis espirituais a prosseguir sua evolução em novas terras, pois seu 
continente iria ser destruído por fogo, lava, vulcanismo. Povos do Norte de Godwana 
foram levados aos EUA e foram iniciados nos mistérios sagrados do elemento Fogo. Isto 
Gerou uma cultura muito forte, de uma face xamânica, que cultua as montanhas, as aves, 
os animais de sangue quente, consome muita carne, utiliza peles. penas, e 
posteriormente isto influencia a formação da cultura norte-americana, que é  a cultura 
dominante da atualidade. Os povos que foram levados ao leste deram origem às culturas 
indianas e chinesas pré-arianas. O leste possui uma relação com o elemento água. Água 
tem haver com o  Zen, Tao, fluidez, e vejam que beleza as religiões sustentáveis que 
nasceram nestes locais do planeta: o hinduismo, confucionismo, budismo, e a relação 
com o cultivo tão aquático do alimento rítmico arroz. No Oeste foram enviadas 
embarcações para habitar este continente sul-americano. Para caracterizar mais ainda 
esta região como tendo uma cultura-semente sendo de natureza e missão mais terrestre 
tem-se o cultivo do milho, banana, mandioca, e uma relação maior com as forças e 
divindades terrestres. Os povos do centro foram levados para a região conhecida como 
Europa, e originaram a raça Branca ou Ariana. Esta raça recebeu a missão de 
desenvolver a ciência do conhecimento sustentável, a ciência da inteligência. Os povos 
do Norte a ciência da cura divina. os povos do oeste a ciência do amor e da celebração, 
os povos do leste a ciência da sabedoria, e os povos do Sul desenvolveram uma cultura 
mais primitiva e terrestre, possibilitando o desenvolvimento natural com as vibrações e 
ritmos naturais do próprio continente africano, formando uma cultura endógena e nativa, 
origem da cultura xamânica negra. A próxima fase Atlante ou a fase do explendor da 
humanidade espiritual ocorreu mesmo em um novo continente, produzido pelas forças 
espirituais do planeta Terra, localizava-se próximo ao Mar das Antilhas, local nobre do 
Planeta, mas expandia-se por muitas outras terras.  Possui também VII fases espirituais, 
sendo a 4a. a mais importante. Nesta fase o ser-humano adquire domínio do seu corpo 
astral e energético. Pode vivenciar outras dimensões, pode produzir energia vital, e até 
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destruir a distância. Viaja pelos 7 mares. sente-se dono de seu planeta. Possui ligação 
intima com as forças governantes dos ecossistemas. Outrora vive em harmonia e paz, 
outrora vive em guerra, e com isso evolui no seu ser interior. Adquire cada vez mais 
inteligência, sabedoria, consciência, amadurecimento, e nos períodos finais desta fase, 
ocorre uma transmigração de muitos seres humanos que completaram seu ciclo evolutivo, 
e o segundo e terceiro terço restante, permaneceram evoluindo e encarnando 
adequadamente na Terra, purificando seus karmas e auxiliando no desenvolvimento da 
humanidade. Na fase atlante o ser humano lutava pelo poder de plasmar a vida do 
planeta, de criar  formas inclusive mutantes. Há cada 12.000 anos ocorre uma 
transformação mais profunda na organização do planeta Terra. Por isso a lenda de Noé é 
possível que tenha ocorrido. Noé e uma legião de barcos pode muito bem ter tido uma 
missão comunitária de começar uma vida nova há exatamente 12.000 anos atrás, por isso 
novamente fala-se tanto em dilúvio universal. Estamos na nova fase da humanidade e do 
planeta, a fase Pós-atlante. Temos um ciclo espiritual de sete sub-fases desta 5a. grande 
fase cultural  
 
 

Fase Hindu e Chineza - Era de Câncer 
Fase Persa-caldáica - Era de Gêmeos 

Fase Egipcia - Era de Touro 
Fase Greco-romana - Era de Aries 

Fase Latina - Era de Peixes 
Fase Americana - Era de Virgem 
Fase Cardinal  - Era de Aquario * 

 
 

* Fase que está nascendo no Brasil  
e Alto Paraíso de GO e Brasília podem ser  suas capitais ... 

 

Saturno 
Sol 
Lua 

Terra - Polar 
      Hiperbórea 
                           Lumuriana 

                     Atlante 
                              Pós-atlante 

      Venusiana 
     Jupteriana 

 
 
 
 
 
 

 

  Uma Direção adequada para o futuro da Agricultura Mundial

      
Germinam as plantas na noite da Terra  

       Crescem os brotos pela força do ar 
                                Amadurescem os frutos pelo poder do Sol 
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                                     Assim germina a alma no relicário do coração 
                                           Assim cresce o poder do espírito na luz do mundo 

                                                  Assim amadurece a força do homem no fulgor de Deus 

     Rudolf Steiner, 1923 

                    É preocupante a junção da degradação ambiental e 

espiritual com a exploração acentuada dos recursos genéticos, excluindo todo o processo 
de produção e geração de alimentos de uma harmonização mais profunda com o âmbito 
das forças, ritmos e planos cósmicos, telúricos e espirituais, o que podemos gerar para 
dentro da alma da humanidade, para a formação de seus corpos espirituais, para o 
desenvolvimento sustentável ter bases mais fortes e sólidas de expansão ecológica de seus 
valores, culturas, a sustentação correta de seus ecossistemas, pois o quadro é justamente o 
oposto, as grandes empresas que detêm o capital e com isso o poder sobre os meios de 
comunicação edificam uma cultura de imenso consumismo, e isso esfacela as relações do 
homem com o meio-ambiente, e artificializa a cultura moderna, fazendo com que as 
cidades das décadas atuais sejam confundidas como imensas naves sucateadas espaciais, 
a vida outrora abundante de pássaros, insetos, rios mais puros e sadios, solos mais vivos, 
foram levadas pelos ventos, chuvas, poluições, esta direção de estilhaçamento dos chacras 
da Terra põem em risco o futuro da nossa continuidade neste planeta, o que então 
podemos realizar, quem sabe os preâmbulos descritos pela AB sejam o melhor e mais 
refinado e delicado exemplo e adequada direção de pesquisa científica, que une o abstrato, 
o imaginável, o inatingível, como se os milagres fossem materializados e pesquisados, onde 
o maior milagre da criação pode ser pesquisado, experimentado, comprovado, elaborado 
seus resultados e publicados em modernas revistas científicas, a AB possibilita esta 
condição de abrirmos nossos olhos espirituais e nossa compreensão de como podemos 
colocar nosso talento para mantermos a vida sendo mais intensa, mais plena, mais bela, 
mais criativa, e não sendo sufocada em mecanismos cruéis de exagerado capitalismo global 
e muito mecânico e reducionista. As fazendas e propriedades da AB desta forma tornam-se 
modernos centros e campos vitais, muito mais protegidos de fenômenos deletérios como 
os que ocorreram com a poluição vinda de Chernobyl, seus solos são muito mais 
abundantes de uma riquíssima biologia, seus campos possuem uma fauna silvestre que 
pode relaxar ao Sol, ao vento, sendo banhada por um céu adornado de sorridentes estrelas. 
Assim é um passo para criarmos SPAS, clinicas medicinais, centros ocultistas, naves 
promissoras espaciais, hospitais astrais, esta é a intencionalidade que os grandes mestres 
necessitam dinamizar por diferentes locais. sempre dizemos, isto é maya, ilusão, luxúria, 
este paradigma, esta parafernália cheia de diesel, tratores imensos, cigarros, agrotóxicos, 
agora as sementes transgênicas, os clones industriais, as doenças como a Aids, que imagem 
esquisita que temos disseminada em todo o mundo, será que todo este dinheiro está limpo 
com Deus, está correto com o poder superior, está levando aquela família que produz 
milhões de grãos convencionais para o céu, ora isto é para poucos ... da mesma forma 
aquela pequena comunidade de artesões, será que ela também está com a bola cheia, só 
por que utiliza da AB, e se há realmente a necessidade alimentar e voraz da grande 
humanidade ? Então este equilíbrio é fundamental, introduzirmos a AB nas grandes 
produções e organizações, o que ocorre em todo o mundo em uma escala de crescimento 
de 20 % ao ano, apresentando preços 50 % maiores que os convencionais, sobretudo com a 
agricultura orgânica, ocorre que as organizações como a Embrapa, Ibama, MMA, 
Ministério da Agricultura, os Bancos, o que compreendem de AB, parece que fogem 
apavorados, talvez percam seus empregos por estarem ficando muito visionários ou 
místicos, ou se sintam muito ignorantes, ou artificializados, ou entregaram a alma demais 
para as trilaterais, será que o FMI é contra a AB, não quer ajudar a financiar a salvação 
planetária mundial ? Nós os cientistas da qualidade-total, do sonho de um III milênio 
biodinâmico, nós que somos seres de luz e de uma consciência de muito amor pela vida, 
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não sabemos mais o que fazer, ficamos e estamos apavorados, quem poderá nos 
compreender, ouvir, somar, financiar, propor mecanismos de crédito bancário para nossa 
agricultura, medicina, formação de centros de terapias naturais e populares ou para elites 
selecionadas espirituais, quem sabe este artigo seja um motivo de súplica, um convite para 
uma retomada de novos caminhos de pesquisa e de experimentação científica, para que 
depois não nos arrependamos de termos perdido a maior parte de nossas heranças 
genéticas para o egoísmo e a manipulação de uma pequena comunidade de megaempresas, 
onde o clima, os solos, as plantas, serão devorados por pragas cada vez mais resistentes, 
onde nossa saúde se esvairá como o adubo que está sendo lavado pelas fortes chuvas, ou 
queimado pelas longas secas. A AB então é um convite para a correta salvação de nosso 
futuro, de nossa vida natural e vitalidade planetária, que pode desta forma ser novamente 
religada aos planos superiores, sendo uma via mais transpessoal e cósmica de 
desenvolvimento espiritual e cultural de uma mais saudável e mais profunda humanidade 

 
 
 

      Mauro Schorr  
  

      (Ghao - Surya Shivaya) 
 

          Primavera, Setembro, SC, Brasil, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicações do Instituto Ânima 
 

         Assinale com um X quais as publicações que gostaria de adquirir ou solicitar: 
  
1. (   ) Manual.doc : A Agroecologia, a Agricultura Biodinâmica e a Permacultura para as 
Áreas de Proteção Ambientais Brasileiras: os Rumos e a Necessidade Emergencial da 
Criação e do Impulsionamento de uma Nova Cultura, Ciência e Desenvolvimento Real e 
Sustentável para o Brasil e para a Proteção e Conservação de sua Área Naturais e de sua 
Moderna Agricultura. 280 págs. R$ - 20.00 
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2. (  ) Salve o Brasil. doc : como a Agroecologia pode fortalecer e ampliar  um 
Desenvolvimento Real e Sustentável de Alta Qualidade para o Brasil. Livro Técnico 
indicado para escolas e universidades. 90 págs. R$ - 15.00 
 
3. (   ) Vitória.doc.  Programa Nacional de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 
para as Áreas de Proteção Ambiental Brasileiras. Elaborado para o Departamento 
Nacional de Ecossistemas. IBAMA/MMA. 40 págs. R$ - 10.00 
 
4. (     ) FUNEP.doc : Programa Ânima de Qualidade Total nas Organizações: com a  
descrição de uma experiência prática com a Fundação Ecológica do Município de Piripiri - 
Piauí - Nordeste Brasileiro. 90 págs. R$ - 15.00 
 
5. (  ) SOSGaia7.doc : Projeto Internacional de Comercialização de produtos 
Agroflorestais das Ervas Medicinais da Reserva Extrativista Chico Mendes do 
CNPT/PNUD/PPG7. 180 págs. R$ -  15.00 
 
6. (   ) ISPN.doc: Projeto de Educação, Treinamento, Capacitação e Desenvolvimento 
Rural em Agroecologia, Agricultura Biodinâmica e Permacultura para o Estado do Distrito 
Federal e Região do Entorno com potencial Eco-turístico e Ambiental. 15 págs. R$ - 10.00 

 
7. (   ) Ossain.doc : A Economia Sustentável  e Negócios diretos colaborando com a 
Saúde  da Floresta e das Comunidades Tradicionais: uma análise do mercado nacional e 
internacional das plantas medicinais e produtos fototerápicos e uma moderna estratégia 
de comercialização de plantas medicinais extrativistas da Amazônia . Com a participação 
do Sr. Werner L. Kornexl. Assessor Técnico do CNPT/IBAMA/MMA. 90 págs. 100 págs. 
R$ - 15.00 
  
8. (    ) Meteoro.doc: Carta de Brasília: unidade entre as secretarias de estado do Governo 

do DF.  25 págs. R$. 10.00 
 
9. (    )  Paracatu. doc: proposta para a prefeitura de Paracatu de Minas Gerais – MG.  

20 págs. R$. 5.00 
 
10. (    )  Cenargen.doc: Recursos Genéticos Tradicionais: a defesa da herança genética 
da agricultura brasileira :  Proposta de Plano de Trabalho para o CENARGEN/EMBRAPA.  
12 pgs. R$ - 5.00 
 
11. (  ) Ghao.doc.Cometa-Brasil-Eldorado-Cristal: Desenvolvimento Sustentável, o 
Paradigma Holístico e o Nascimento de uma Nova Era: vamos juntos para um Novo 
Terceiro-Milênio-de-Evolução-e-Sabedoria-da-Comunidade-Unidade-Planetária. 200 págs. 

R$ - 20.00   

 
12. (   ) Avatar.doc. Curandeiro do Universo: o amor é um passo tão grande onde nos 
entregamos inteiros na Luz: livro recém elaborado, contendo a bibliografia do autor, 
poemas, canções, estudos espirituais e textos bem avançados. Espaço Pullsar. Itajaí. SC. 
2001. Volume I. 240 págs. R$ - 20.00 
 
13. (    ) Cometa Om.doc: Um Caminho Comum de Sustentabilidade Mundial.: o resgate  
de um caminho sagrado de evolução. 25  Págs. R$ - 10.00 
 
14. (   ) Estrela.doc: A história da Humanidade em uma abordagem mais holística: inclue 
um capítulo sobre o Novo Paradigma Holístico. 30 págs. R$ - 10.00 
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15. (  ) Aura.doc. Formando Novos Campos Protetores Espirituais: inclue diversos 

exercícios e atividades de proteção da aura, chacras, saúde integral, um ritual de cura e 
de poderes sagrados da Grande Fraternidade Branca. 20 págs. R$ - 10.00 
 
16. (  ) Biodin.doc. O que é Agricultura Biodinâmica: incluindo um capítulo sobre 
astronomia agrícola, melhoramento genético biodinâmico e  transmutações biológicas a 
baixa energia. 53 págs.R$ - 15.00   
 
17. (    ) Cristais.doc. O Poder dos Cristais, Chacras e  Aura: inclue um rol descrevendo as 
principais pedras, jóias e cristais descobertos em todo o nosso planeta e de melhor 
utilização terapêutica; um compêndio de sugestões para a cura de nossos problemas com 
energias invasoras em nosso campo de energia, entre outros assuntos notáveis. 29 págs. 
R$ - 15.00 
 
18. (    ) Workshops.doc. Projetos de Qualidade-total em Organizações do III Milênio. 40 
págs. R$ 10.00 
 
19. (    ) Imâ.doc. O que é Georadiônica: sua utilização na melhoria de nossa Qualidade-
de-vida. Instituto Ânima. Primavera de 2001. 30 págs. R$ 10.00 

 
20.(  ) Jesus.doc : Hinário Divina Estrela: alguns presentes e sinais da dura e bela 

caminhada. 50 págs. R$ - 10.00 
 

Correspondência para Espaço Pullsar 
Arte-terapeutas:  Mauro Schorr e Mary Sprung 

Av. Central no. 540 - Caixa Postal 1063 
Balneário Camboriú – SC – CEP: 88.330 – 000 

Fone: 047 - 361 7239 - 9 101 7239 - 041 – 333 1809 

 

   Enviar Cheques ou Doações 
para Mauro Schorr 

ONG Instituto Ânima 

Banco do Brasil – Brasília - DF 
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 3 - Alvim, et al. Agrossilvicultura: como ciência de ganhar dinheiro com a terra: 
recuperação, remuneração, antecipação do capital no estabelecimento de culturas perenes 
arbóreas. Centro de Pesquisas do Cacau - Ilhéus - Ba -1989 
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7 - Dubois, Jean C. L. Manual Agroflorestal para a Amazônia. REBRAF. RJ. 1996 
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28 - Primavesi, Ana. Manejo Ecológico de Pastagens: em Regiões Tropicais e 
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29 - Posey, Darrel. Suma Etnobiológica Brasileira.Volume III. Museu Goeldi.  
Ed. Vozes. Belêm. 1987 
30 - Polari, Alex. O Guia da Floresta. Ed. Beija-flor. RJ. 1993 
31 - __________O Evangelho segundo Sebastião Mota. Cefluris Editorial. 1998 
32 - Raintree, J. B. Tendências Actuales de la Agrossilvicultura: tendência de la 
Tierra, Agricultura  Migratória y Agricultura Viable. CIIAS, Nairóbi. Quênia. 1985 
33 - Rickli, Ralph C. Três Raízes, Dez Mil Flores: 500 anos de cultura brasileira. 
Contribuição a uma reflexão livremente antroposófica. Trópis. Apostila. São Paulo. 1992    
34 - Rickli, Ralph. Os Preparados Biodinâmicos. Introdução à Preparação e Uso. 
Cadernos Demeter no. 1. Centro Demeter. Botucatu. SP. 1999 
35 - Sachs,  Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo.  
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Vértice. 1986 
36  - Steiner, Rudolf. Agriculture: a course of eight lectures. P.O Box 211- 011000 AE – 
Amsterdã. The  Netherlands 
37 - Steiner, Rudolf. A Crônica do Akasha. Literatura Antroposófica. São Paulo. 1986 
38 - Steiner, Rudolf. A Filosofia da Liberdade. Ed. Antroposófica. Sâo Paulo. 1987 
____________A Ciëncia Oculta: esboço de uma cosmovisão suprasensorial. Trad. 
Rudolf Lanz. Ed. Antroposófica. SP. 1982 
39 - Schmidt, Georg W. A Construção de Ecossistemas Aptos à Vida: intervenção 
humana em  ambientes ameaçados e destruídos. Botucatu. Centro Demeter. 1986 
40 - Schorr, Mauro. Desenvolvimento Sustentável, o Paradigma Holístico e o 
Nascimento de uma Nova Era: compreendendo a 3a. Etapa de Evolução da Sociedade 
Humana. Instituto Ânima. Brasília. 1996 
41 –____________Curandeiro do Universo: o amor é um passo tão grande onde nos 
jogamos inteiros na Luz. Espaço Pullsar. Itajaí. SC. 2001 
42 -__________ SOSGaia7.doc : Projeto Internacional de Comercialização de 
Produtos  Agroflorestais  das Ervas Medicinais da Reserva Extrativista Chico Mendes do 
CNPT/PNUD/PPG7. Brasília.1998  
43 - ___________ Ghao.doc.Cometa-Brasil-Eldorado-Cristal : Desenvolvimento 
Sustentável, o Paradigma Holístico e o Nascimento de uma Nova Era: vamos juntos para 
um Novo-Terceiro-Milênio-de-Evolução-e-Sabedoria-da-Comunidade-Unidade-
Planetária. Instituto Anima. 1998  
44 - ____________ Manual.doc : A Agroecologia, a Agricultura Biodinâmica e a 
Permacultura para as   Áreas de Proteção Ambientais Brasileiras: Os Rumos e a 
Necessidade Emergencial da Criação e do Impulsionamento de uma Nova Cultura, 
Ciência e Desenvolvimento Real e Sustentável para o Brasil e para a Proteção e 
Conservação de sua Áreas Naturais e de sua Moderna Agricultura Dicoe/Ibama/MMA. 
Brasília.1997 
45 - ____________ Salve o Brasil. doc: como a Agroecologia pode fortalecer e 
ampliar  um     Desenvolvimento Real e Sustentável de Alta Qualidade para o Brasil 
.Dicoe/Ibama/MMA. Brasília.1997 
46 - Thun, Maria. O Trabalho na Terra e as Constelações. Cadernos Demeter no.2. 
Centro Demeter. Botucatu. SP. 1986 
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1984  
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Relatório e Recomendações sobre Agricultura Orgânica. CNPQ. Brasília. 1984. 
50 - Vogtmann, H. Agricultura Ecológica: teoria  e prática. Trad. Carla R. Volkart. 
Porto Alegre.  Mercado Aberto. 1987. 
51 - Vieira, Waldo.Projeciologia. 1a. ed. do autor. Rio de Janeiro. 1986 
52 - Weil, Pierre. Organizações e Tecnologias para o Terceiro Milênio: a nova 
cultura organizacional holística. Rio de Janeiro. Ed. Rosa dos Tempos. 1991. 
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Paulo. 1980 
57 - Urso Pardo, Médico. O Curandeiro Nativo. Ed. Record. 1998 
                       

 



 50 

 Mauro Schorr  é saniasin, yogue ou swami, engenheiro agrônomo, ecologista de 
destaque do estado do Paraná, xamâ, e é considerado um moderno mestre de cura  em 

bioenergia e facilita desta forma palestras, treinamentos, formações, e cursos 
terapêuticos, além de possuir uma longa experiência de introdução de um novo 
paradigma holístico na elaboração e execução de programas estratégicos socio-
ambientais e no treinamento de lideranças em diversas regiões e diferentes países  
 
Facilita atendimentos individuais que incluem: leitura da aura soma, estudo terapêutico 
do  eu superior ou self healing, harmonização dos chacras, do campo intuitivo, ritmos 
vitais da paz individuais, meditações, dietas, fitoterapia, bio-energética, 
renascimento,  reik, canalização e uso espiritual da tarologia. É presidente do 
Instituto Ânima  
 
 
Mary Sprung é terapeuta especializada em cristaloterapia, massagem de harmonização 
dos chacras, limpeza espiritual de campos vibracionais. É  Suíça, Alemã e Brasileira, mãe 
e avó,  onde estudou intensamente com o professor Choa Kok Sui que possui um 
instituto de cura prânica em Manila nas Filipinas. É secretária geral do Instituto Ânima 
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Ag. 2701 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Espaço para Democracia 
Escreva aqui qual a parte deste livro que você mais achou interessante, e manifeste 

para nós sua opinião sobre este trabalho, e nos envie críticas ou sugestões, e 
inclusive trabalhos de seu interesse que possamos conhecer : 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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