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Esse material surgiu da contribuição de vários
membros da equipe do Ambulatório da Associação
Comunitária Monte Azul e tem como finalidade
sugerir ações, que apoiam o fortalecimento de cada
um de nós e seus pacientes, que vive o contexto da
pandemia pela Covid-19 e seus impactos.

O nosso Ambulatório atua com a prática terapêutica
antroposófica. Isto é, um método de conhecimento
que busca conectar o ser humano a natureza e o
universo, ampliando as ciências naturais.

Pode ser aplicada a várias áreas da vida humana,
trazendo para a prática diária atenção ao corpo,
alma e espírito do homem, fortalecendo-o
globalmente.

As ações aqui presentes envolvem exercícios
higiênicos, respiratórios, físicos, boas práticas,
versos, meditações e reflexões.

Aproveite e se exercite!

Abraços virtuais,
Equipe de colaboradores e voluntários
do Ambulatório Médico e Terapêutico Monte Azul



 
Fortalecendo

a
Imunidade Natural

 



1. Consumir frutas cítricas, como abacaxi,
laranja, limão, kiwi;

2. Ter alimentação rica em vegetais verde escuro
como brócolis, couve, espinafre, pois são ótimas
fontes de vitamina E;

3. Comer alimentos rico em zinco, tais como:
carnes, cereais integrais, castanhas, sementes,
lentilha, feijões;

4. Consumir: salmão, atum, sardinha, que são
fontes de ômega3

5. Consumir frutas e legumes amarelo/ cor de
laranja/vermelhos, como abóbora, beterraba,
cenoura, fontes de betacaroteno;

1) Recomendações alimentares:



6. Gengibre possui ação bactericida e auxilia nas
defesas do organismo;

7. Utilizar a cebola e alho, que possuem
substâncias anti-inflamatórias, antibacterianas e
antifúngicas;

8. Tomar própolis, de 15 a 20 gotas em um pouco
de água com/sem mel, 1 a 2 x dia. Ele auxilia na
resposta imune, devido a sua ação antioxidante;

9. Utilizar a cúrcuma, pois possui ação
anti-inflamatória, antioxidante e antibacteriana.

10. Evitar o consumo de álcool e tabaco.



1. Exposição solar
Tomar sol entre 10h e 15h, durante 8 a 15
minutos (quem tem pele mais clara, toma menos
e quem tem pele mais escura, mais).
O sol estimula a produção de vitamina D.

2. Manter-se em lugares arejados e bem
ventilado 
Colocar as roupas (incluindo roupa de cama) ao
sol.

3. Beber água
Beber regularmente de 6 a 8 copos de água por
dia. 

4. Caminhar descalço no chão de terra, areia ou
grama, pelo menos 4 vezes por semana
 É importante para fortalecer o sistema imunológico
e melhorar a circulação.

  2. Cultivar as boas práticas:



6. Dormir e acordar cedo
Procure dormir antes das
22h e acorde antes das 6h. 

Esse hábito ajuda na
produção dos hormônios:
melatonina e serotonina,
que trazem bem-estar.

5. Alimentação natural
Evite alimentos refinados e industrializados.

7. Cultivar pensamentos positivos
Procure não ouvir notícias negativas. 

8. Orar, meditar e ter atitude de fé



Aquecendo 
o corpo 
e a alma



1) Chá de gengibre, mel, limão e alho
Ferva 1 litro de água com gengibre em pedaços.
Desligue e acrescente o suco de um limão, mel a
gosto e um dente de alho cortado. Coe e sirva.

2) Chá de cravo, mel e própolis
Ferva água. Desligue e acrescente um punhado de
cravo, mel a gosto e duas gotas de extrato de
própolis. Coe e sirva.

3) Chá de hortelã, erva-doce, cidreira e camomila 
Ferva 1 litro de água. Desligue e acrescente uma
colher de sobremesa de hortelã, erva-doce, cidreira e
camomila, deixando por 10 minutos de infusão.

Por fim, coe e sirva.

O calor tem uma qualidade que ajuda em muitos
tratamentos. Por isso, devemos manter nosso corpo
sempre aquecido.
Há várias formas de buscarmos o calor, aqui vão
algumas delas:

 

Tomar sol por 20 a 30 minutos, diariamente.

Trazendo Calor

Sol

Chás



Prática simples e milenar, consiste em colocar os
pés numa bacia com água, na temperatura
próxima a 40 graus, por cerca de 15/20 minutos. 
Pode acrescentar à água, sal grosso e/ou óleos
essenciais, por exemplo o de lavanda.

Esse é um recurso que pode ser utilizado em casos
de depressão, ansiedade, estresse e insônia. Não é
recomendado para grávidas, pessoas com câncer e
hipertensos. 

Identifique músicas, pinturas, filmes, poemas, livros
que remetam você a sentimentos de alegria,
admiração e entusiasmo. 
Essas vivências também trazem calor a alma!

Escalda-pés

Artes



Exercitando 
o respirar

 
 



Ao acordar de manhã, faça três respirações
bem profundas, consciente da inspiração e da
expiração. 

No início, você terá que lembrar-se de fazer
isso, mas logo se tornará um hábito.

 Antes que o primeiro pensamento ou
preocupação surja na sua mente, permita que
essa experiência positiva dê forma ao dia que
começa. 

Desfrute de maneira que todo seu corpo
participa dessa respiração e como a respiração
o conecta ao mundo à sua volta. 

Exercício Matinal 1.



Mais tarde, e antes de começar suas
atividades diárias, tome alguns minutos para
refletir sobre sua boa fortuna.

 Mesmo que esteja lidando com obstáculos ou
com circunstâncias tristes e dolorosas, você
pode se lembrar de como é extraordinário
estar vivo e ter as faculdades que possui. 

Você fez contato com ensinamentos que lhe
permitem aproveitar melhor a vida, e pode ter
aspirações positivas e agir segundo seus
valores. Permita que tal reflexão o inspire.

 (Tarthang Tulku, Knowledge of OK Mantra).



Indicado para aumentar a amplitude da sua caixa
torácica porque permite a entrada de mais ar.

 Nessa atividade, indicada para qualquer pessoa e
em qualquer idade, o abdômen deve ser expandido
no momento da respiração,
 e não o tórax. 

Além disso, também reduz a ansiedade e permite
que a pessoa respire melhor, de modo geral.

Para realizar esse exercício, procure uma posição
confortável para sentar-se, feche os olhos, coloque a
mão sobre a barriga e inspire lentamente pelo nariz,
expandindo o abdômen.

Depois de inspirar o máximo que puder, segure o ar
por dois segundos e expire lentamente.

2. Respiração
diafragmática



 
Inspire por 1s. 
Prenda por 2s.

 
 Repita 6 vezes. 

 
Solte todo o ar de uma vez.

 
Para aumentar o volume de ar que entra nos

pulmões, um ótimo exercício de respiração é a
inspiração fracionada.

 
 Em geral, nós conseguimos inspirar mais ar quando
fazemos pausas. Assim, a elasticidade do tecido do
pulmão (conhecida como complacência) aumenta.

 
Esse exercício é feito com inspirações mais curtas.
Inspire por 1 segundo, segure a respiração por 2

segundos e inspire mais uma vez.
 

 Depois de fazer a inspiração completa em partes,
deve-se expelir o ar de uma só vez. 

 
Vale ressaltar, no entanto, que isso não é indicado

para quem tem problemas obstrutivos graves.
 

 
3. Inspiração

fracionada



 
Exercitando o corpo



Faça esses exercícios duas vezes ao dia.  1.
Dez vezes cada exercício.

Fonte: Kisner, Carolyn, Exercícios Terapêutico



 
Procure uma posição, na qual se sinta

confortável, pode estar sentado ou em pé. 
 

Com os pés bem apoiados no chão, imagine
que das solas brotam raízes e que essas

crescem em direção a terra.
 

 Sinta que as raízes crescem e se aprofundam
cada vez mais. 

 
Procure se dedicar a esse exercício imaginativo
por alguns minutos por vários dias. Ele é muito

bom e ajuda a tornarmos mais presentes no
aqui e agora. 

 

2. Os pés e suas raízes



Observação e Cuidado



 
 Cuidar das pequenas coisas, lembrando que
pequenos gestos têm grande impacto sobre

nossa vida. 
Pequenos gestos são aqueles que estão ao nosso

alcance, criam hábitos saudáveis, não custam
financeiramente, não geram frustração. 

 
Ao contrário, geram bem-estar, prazer, se feitos
por autodeterminação, em liberdade e amor. 

Vamos ver alguns exemplos. 
Observar e prestar atenção, é cuidar. 

Cuidar e acompanhar uma planta, um animal.
 Cuidar das pessoas.

 
 
 
 
 

Podemos cuidar.

O que podemos fazer 
na pandemia 

para gerar bem-estar 
para nós e para os outros?



Cuidando de si.
 

 Escutar a si próprio, 
aos próprios sentimentos, 

pensamentos,
 examinar as suas ações

 e respeitar-se.
 

Não ir além do que não consegue 
e estar bem com isso. 

 
Exercitar a gratidão. 

 
Mas também aceitar desafios, 

propor- se ir adiante com suavidade, 
gentileza e vigor. 

 
 
 



Cuidando de si e do outro.
Escutar sem julgamento, acolher com interesse. 

 
Atentar para as pessoas com quem estamos

convivendo neste momento difícil e se perguntar: 
 

O que essa pessoa me falou? 
Com quais sentimentos e atitudes se expressou? 

O que parece ser importante para ela? 
Como isso me impressionou, como senti, como reagi?

O que se formou entre nós? 
Disposição para o diálogo ou um mal-estar? 

Uma simpatia ou antipatia?
 Uma serenidade ou excitação nervosa, ansiedade?

... 
 

Não tenha pressa de formar opinião.
Deixe suas observações amadurecerem no calor e

luz do coração, poderão então surgir novas
percepções, uma nova disposição para ação. 

 
 
 
 
 
 



Prestando atenção que neste encontro algo se cria
entre as pessoas que não sou eu, não é tu.

 
Cria-se algo sutil que é nosso, 

é algo entre nós, é social. 
 

Cuidar do tecido social
 com amorosidade, beleza e veracidade. 

Atenção e cuidado para não invadir, 
superproteger o outro. 

Atenção e cuidado para não se esquivar e fugir.
 

Cuidando do social. 
 

Como estão as pessoas ao nosso redor?
Quais necessidades elas têm?

Posso contribuir de alguma forma? 
A quem devo me juntar para fortalecer a ação social que

vislumbro e quero realizar?
 

Assim, podemos gradualmente, começar a construir
bem-estar, vencendo barreiras, dando um pequeno

grande passo salutar.
 



O que a pandemia desperta em nós?
 

 Podemos fazer essa pergunta para nós mesmos 
e para aqueles que estão à nossa volta,

compartilhando impressões e aprendizados. 
 

O que despertou em mim? A confirmação de como
é importante cultivar, fortalecer hábitos saudáveis;

criar novos e cuidar dos que já temos. 
 

Cultivar algo que, eu, em liberdade escolhi, porque
considero que é bom e farei de boa vontade pois

traz bem-estar. 
 

Qualquer exercício que eu faça, terá um efeito se eu
o mantiver por um tempo, seja diariamente,
semanalmente, mensalmente, anualmente

 
 

Reflexão: 
Cultivando sementes



 
 Cria-se dessa forma uma familiaridade, intimidade,
um convívio criativo, onde minha semente poderá

crescer, florescer, frutificará. 
 

Talvez passe por maus tempos e abandono, mas
persistindo com confiança e esperança criaremos

algo novo, uma nova atitude, uma nova capacidade
de alma.

 
 Alguns exercícios servem para mim, e tem sentido

para mim neste momento.
Outros podem ser dedicados para o bem de um

amigo, de um grupo, de uma comunidade. 
Um verso, uma oração podem servir a ambos. 

 
Enfim posso dizer que sempre é tempo de arar a

terra, cuidar da semente e curtir o tempo da
colheita, e quando fazemos isso em comunidade

geramos algo muito especial. 
 



                                                                                              

Fique na Verdade: 
Escolha sempre a Verdade

Fique na sua Verdade
Não abra brechas para meias verdades.

Não dê ouvidos à Mentira
Use seu “senso de verdade” para tudo que escuta

... e para tudo que leva ao mundo.
Pratique seu “senso de verdade”:

Pense com o coração e avalie:
É verdade?

Está de acordo com minha essência? 
Com a minha verdade?

Este vírus “engana” nosso sistema imunológico.
Mente para ele.

Então precisamos viver a verdade em nossa vida fora,
Para que dentro também possamos ficar na verdade.

 
 
 
 

Verdade



                                                                                              

Como diz Goethe em seu lindo poema:
 

Epirrhema 
 

Sempre que a natureza contemplais,
Tanto a um quanto a outro atentais.

Nada está dentro, nada está fora,
Pois o que é dentro,

Este é fora.
 

Seguirei, pois, confortados
O mistério manifesto sagrado.

Alegrai-vos com a vera aparência,
Com a séria criatividade.

 
Nenhum ser vivo é singular existência,

Sempre é multiplicidade. 

 
 
 
 



Exercitando a
Voz e o Canto



Declamar a rima com movimentos é uma estratégia
utilizada em situações de choque.
 A rima com o fonema “T” âncora e nos traz
presente, centrados de maneira delicada e precisa.
 
Os movimentos enérgicos proporcionam uma
descarga de energia; a marcha ou sapatear
favorece uma quietude e uma conexão com a terra
trazendo calma.

 O movimento cruzado das mãos e dedos ajuda a
conectar com os hemisférios. 
Isto é fundamental para a aprendizagem. 

Falar de forma bem articulada, com boa dicção e
frases corretas, é fundamental para nos
mantermos centrados em situações estressantes.

Bernd Ruf indica essa ação na Pedagogia de
Emergência.

1. Rima da Torre 
com Movimentos 



 
 
 

Eu tenho uma torre
Forte e resistente

Nem o vento mais potente
Pode destruir

 
Eu tenho uma torre
Forte e resistente

Trovões e tormentas
Pode resistir

 
Eu tenho uma torre
Forte e resistente

E nela segura
Eu posso viver

 
 

Fonte: La Torre con movimiento 
de Tamara Chubarovsky, tradução Carla Nhani

 
Veja como fazer com movimentos no link: 

https://www.instagram.com/tv/CAah0UulU4Z/?
utm_medium=copy_link

 

 Rima da Torre 

https://www.instagram.com/tv/CAah0UulU4Z/?utm_medium=copy_link


 
 

Entoar uma música, assobiando.
 

Entoar uma música em boca chiusa (cantar
com a boca fechada), mmmm..., é muito

salutar!
 

Entoar sons livremente, improvisando, ver o
que acontece; pode ser surpreendente!

 Sem letra, só no lalala...,
pampamramrampampam, o que você quiser.

 
Cantar lavando louça, estendendo roupa no

varal, brincando com seus filhos. 
 

É bom demais!
 
 
 

2. Canto



Exercitando 
o Desenhar

 



Material: livre, usar o material que tiver disponível. 
Use diferentes materiais.

1° dia: Observe algo simples como modelo: pode
ser um objeto, uma planta, um prédio, uma
paisagem.
 Observe as linhas, medidas, seus ângulos,
distâncias e proporções. Desenhe com lápis grafite. 

2° dia: Coloque-se em frente ao modelo escolhido,
desenhe-o novamente e coloque cor dentro do
modelo. 

3° dia: Coloque-se em frente do modelo escolhido,
desenhe-o novamente com grafite, coloque a cor na
parte interna e agora coloque cor no ambiente em
torno do modelo.
 
4° dia: Faça o seu desenho completo, de memória,
sem olhar o modelo nem os desenhos anteriores,
repetindo os passos dos dias anteriores.

1. Observando o mundo. 
Exercício com desenho, em 4 passos:



Desenhar com um traço contínuo, 
da direita para a esquerda. 

 
Equilibra, 

integra 
e 

harmoniza. 
 

O cruzamento como ponto central, 
unindo os polos, ampliando a consciência.

 

2. Lemniscata e Variantes



Passo 1 – Desenho: espalhe uma cor pelo papel,
formando uma superfície colorida. 

Apenas brinque com a cor, sem a intenção de
desenhar algo predeterminado. Varie a intensidade
da cor, em alguns lugares bem clarinha, em outros
mais forte, em outros bem forte, escuro. Varie o
movimento, ora curvo, ora reto, variando as
direções, ora curto, ora longo. 

Ocupe toda a folha de papel. Contemple o desenho
nas 4 diferentes posições. 
Vê alguma imagem? Algo se anuncia? 
Escolha uma das posições e reforce a imagem
vislumbrada, trazendo-a para o primeiro plano. Olhe
o desenho de longe.
Dê um nome ao desenho. 

3. Expressão criativa através do
desenho e da escrita



Passo 2 - Criando uma estória. 
 

O que você vê no desenho? 
O que está acontecendo? 
O que aconteceu antes?

 O que acontecerá depois?
 

 Escreva a estória no papel. 
Coloque uma figura humana no desenho, 

se não houver. 
 

Como a estória se altera?
 

Com a repetição ganhamos agilidade e criatividade. 

3. Expressão criativa através do
desenho e da escrita



Realize os desenhos na sequência apresentada. 
Use duas cores. 

 
Uma para a linha contínua 

e outra para a linha pontilhada.
 

4. Transformação



Material: Giz de cera, pastel seco ou aquarela nas cores
Amarelo Limão e Azul da Prússia, papel A4 e fita crepe.

Passo 1: Afixar com a fita crepe, as pontas de uma folha
de papel A4 na horizontal.

Passo 2: Para o desenho 1, utilizar primeiro a cor Azul e
pintar no gesto periferia-centro (movimentos em azul de
fora para dentro), até conquistar um círculo branco no
centro do papel.

Passo 3: Colocar um ponto amarelo bem no centro.

Passo 4: A partir do ponto central, pintar em Amarelo
limão, com o gesto centro-periferia (movimentos em
amarelo de dentro para fora).

Passo 5: Escrever no canto do desenho 1 e meditar a frase
 “O Todo está em mim”.

Passo 6: Repetir o processo no desenho 2, mas com a cor
Amarela da periferia para o centro e a cor Azul do centro
para periferia.

Passo 7: Escrever no canto desenho 2 e meditar a frase “Eu
estou no Todo”.

Passo 8: Todos os dias, meditar, ao adormecer e ao
despertar, Todas as noites e todas as manhãs,
contemplando os dois círculos.

5. O Todo e Eu



“O Todo está em mim” “Eu estou no Todo”



 
https://www.instagram.com/tv/B91uiN6nkTS/?

utm_medium=share_sheet
Deve ser feito de 7 a 10 vezes

https://fb.watch/5fDeH29fkp/

https://fb.watch/52p1cBtReK/
Deve ser feito 3 vezes

 

Euritmia & Meditação
 I. IAO – exercício da Euritmia

 com Tânia Vidigal

II. Aleluia – exercício da Euritmia para a
purificação com Elizabeth Canelada

III. Amor – exercício da Euritmia criado por
Rudolf Steiner no tempo da gripe

espanhola, por Elizabeth Canelada 

IV. Meditação com Daniella Liu

https://m.facebook.com/associacao.sagres.antroposofia/video
s/551434129078689/

Deve ser feito 3 vezes
 

https://www.instagram.com/tv/B91uiN6nkTS/?utm_medium=share_sheet
https://fb.watch/5fDeH29fkp/
https://fb.watch/52p1cBtReK/
https://m.facebook.com/associacao.sagres.antroposofia/videos/551434129078689/


Versos & Orações



Paz a todos os seres
que todos os seres sejam saudáveis e felizes

e livres do medo
paz a todos os seres

próximos ou distantes
conhecidos ou desconhecidos

visíveis ou invisíveis
reais ou imaginários

nascidos ou ainda por nascer
que todos os seres sejam saudáveis e felizes

e livres do medo
paz a todos os seres

na imaginação e além
no mundo das ideias no mundo de memórias e no

mundo dos sonhos
que todos os seres sejam saudáveis

e felizes e livres do medo.
paz em todos os elementos

da terra e do ar, do fogo e da água,
preenchidos no espaço,

paz
 
 
 
 

Paz a todos os seres

(continua)



Paz em todos os universos
das menores células no corpo
às maiores galáxias no espaço

paz e luz surgindo
paz a todos os seres

em cada ser aqui presente
os seres que são do passado

e os que ainda serão no futuro
que todos os seres sejam saudáveis e felizes

e livres do medo.
Paz e amor e conforto e tranquilidade

para todos em dificuldade
que todos os seres sejam saudáveis e felizes

e livres do medo.
 

John Garrie Roshi
 
 
 
 



Oração aos Enfermos 
 

"Oh Espírito Divino, preenche-me!
Preenche-me em minha alma.

À minha alma concede forte vigor.
Forte vigor ao meu coração!
Meu coração que te procura.

Procura com profunda saudade.
Profunda saudade de saúde;

de saúde e de vigorosa coragem.
Vigorosa coragem que para os meus membros flui

como nobre dádiva divina.
Dádiva divina de Ti, oh Espírito Divino!

 
Espírito Divino, preenche-me!

Faze fluir em mim
Oh, Cristo, teu Ser Sanante!

Salva-me através de teu sangue!
Só em ti posso sarar,
posso convalescer.

Através de ti, o Salvador,
torno-me sadio e bom."

 
 
 
 



Temos que erradicar da alma todo medo
 e temor do que o futuro possa trazer ao homem. 

Temos que adquirir serenidade em todos os
sentimentos 

e pensamentos a respeito do futuro.
Temos que olhar para a frente com absoluta

equanimidade
 para com tudo o que possa vir. 

Temos que pensar que tudo o que vier, 
nos será dado por uma direção universal, 

plena de sabedoria. 
Isto é parte do que temos que aprender nesta era: 

a viver com pura confiança sem qualquer segurança na
existência. Confiança na ajuda sempre presente do

mundo espiritual. 
Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar.

Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar
interior, todas as manhãs e todas as noites. 

 
Rudolf Steiner

 
 
 
 

Oração de Micael 



E para finalizar, 
ressaltamos que além das medidas preventivas, 

devemos permanentemente estar atentos(as) ao: 
 
 
 
 

            1 – Distanciamento Social
 

                   2 – Correto Uso de Máscaras 
 

    3 – Higiene das Mãos
 
 

Recados Finais
Mas muito importantes


