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Trata-se de uma metodologia fundamentada na antropo-
sofia, ciência espiritual desenvolvida por Rudolf Steiner 
ampliada no escopo da medicina antroposófica e conce-

bida a partir dos estudos, observações e vivências, ao longo de 
toda a vida da autora.

No processo terapêutico artístico, utilizam-se os princípios 
luz, cor e escuridão. O encontro entre as forças da luz e da es-
curidão possibilita que a cor seja expressa.  Ao pintar em acor-
do com estas leis, é impressa uma dinâmica das cores onde 
movimento e espaço são criados e as transparências das cores 
revelam perspectiva.

A trindade da luz, cor e escuridão é uma imagem do ser 
humano trimembrado em espírito, alma e corpo, a imagem do 
ser humano saudável. Luz e escuridão no organismo humano 
refletem o sistema neurosensorial e o sistema metabólico-
-motor. Na terapia, a luz e escuridão dão o impulso para pro-
cessos de cura. A terapêutica acontece no encontro entre a luz 
e escuridão, quando as cores são trazidas, em seus próprios 
movimentos, ambientes, conquistando espaço, elementos ar-
tísticos e vitais e criando fenômenos da natureza. No orga-
nismo humano, o tratamento refere-se na conquista de um 
ritmo, e de espaço no sistema rítmico para que a respiração, a 
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circulação aconteçam harmonicamente, e processos vitais se-
jam estimulados e aprimorados.   

A proposta terapêutica é conduzida a partir do diagnósti-
co. Os trabalhos artísticos são realizados utilizando diferentes 
recursos e técnicas, mas principalmente carvão em papel de 
desenho e tintas aquarelas em papel umedecido. 

Esta metodologia é um apoio para o paciente na terapêu-
tica do adoecimento somático, psicossomático e psiquiátrico. 
Permite uma reaproximação com a espiritualidade e com a 
natureza. Relaciona os princípios luz, cor e escuridão com o 
macrocosmo e no microcosmo, o ser humano constrói um ca-
minho pela saúde e melhor qualidade de vida nos âmbitos do 
organismo, da alma e da consciência, podendo atuar integral-
mente e com maior liberdade.   
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