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Curso de Capacitação  de Colaboradores

MEDICINA DA TERRA

Uma visão da cura através  das tradições  ancestrais 

CORPORALIDADE
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O homem é uma 
estrutura de 

corporalidade e 
espiritualidade .

O corpo expressa o 
espírito.

Diversos aspectos 
da alma exprimem-

se em diversos 
aspectos do corpo.

Dançamos, gritamos 
ou saltamos, rimos e 

choramos. 

E tudo isto são 
expressões corporais 

de situações do 
nosso espírito. 

Como diz o ditado, "a 
cara é o espelho da 

alma".

Desde a pré-história  as pessoas 
tentam fazer com que suas vidas 

entram em ressonância com a 
ordem cósmica anual, os ritmos
do sol e da lua e com o girar dos 

planetas.
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RITMO

Vem do grego Rhytmos e designa aquilo que 
flui, que se move, movimento regulado.

Está inserido em tudo na nossa vida: batida do 
coração, ciclo feminino, ciclo do sono, forma de 

se movimentar corporalmente, forma de 
resolver situações que se repetem na vida , na 
música, na dança, nas artes plásticas, artes 

cênicas...

É a arte de combinar sons e silêncio.
A música, como forma de som 

(freqüência), atinge de maneira 
molecular todo tipo de matéria 

animada ou inanimada, incluindo os 
seres humanos. Não se ouve somente 
com os ouvidos, mas literalmente com 

o corpo todo.

A 
MÚSICA
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(Texto elaborado por Giraflor Danças Circulares )

Pesquisas revelaram 
que: As ondas 

sonoras provocam 
movimento do 

protoplasma celular 
e que a música afeta 

o nível de vários 
hormônios, inclusive 

o cortisol 
(responsável pela 
excitação e pelo 

estresse), 
testosterona 

(responsável pela 
agressividade e pela 

excitação) e a 
oxitocina 

(responsável pelo 
carinho).

Assim como as 
endorfinas e a 

serotonina 
(neurotransmissor 

que faz a 
comunicação 

entre os 
neurônios). 

A DANÇAA Dança é uma das mais 
importantes e das mais 
antigas manifestações 

artísticas da 
humanidade. 

Em todos os tempos e 
em todos os povos, a 

dança aparece como uma 
maneira de expressar 

sentimentos, emoções, 
além das palavras. Os 
homens dançaram os 

momentos mais solenes 
de sua vida: o 

nascimento e a morte, o 
plantio e a colheita; a 
guerra e a paz, etc.

A dança era, nas 
diversas tradições, a 

celebração da 
existência, expressão 
da relação do homem 
com a natureza, com 
a sociedade e com 

seus deuses. 
E a dança em círculo, 

a dança de roda, 
sempre esteve 

presente nestas 
celebrações 

comunitárias.
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Dança Circular

Bernhard Wosien, (1908 – 1986), coreógrafo e 
bailarino clássico alemão é considerado o “pai” da 
Dança Circular Sagrada. Ele dedicou muitos anos 

de sua vida pesquisando e coletando danças 
folclóricas, como expressão dos diversos povos, 

resgatando as antigas danças de roda.

Foi em Findhorn – norte da Escócia, numa 
comunidade holística, no ano de 1976, que 

Bernhard Wosien apresentou  sua coletânea de 
músicas e danças folclóricas, adaptando-as para 
grandes rodas, iniciando assim, o movimento das 

danças circulares sagradas.

A Dança Circular Sagrada é vivência. 
As pessoas se encontram na roda e, de mãos 
dadas, formam uma unidade e se reconhecem 

como individualidades.
No girar da roda, dançando, a alegria brota 
naturalmente e o movimento simples e 

cadenciado das coreografias aproxima as 
pessoas, promovendo uma integração física, 

mental, emocional e espiritual.
Dançando, nosso corpo se expressa através 

do movimento e aquieta a mente. 


