
CURS DESCHIS DE GIMNASTICĂ BOTHMER 

Să ne jucăm „serios” cu ochii adultului care se mişcă conştient în timpul 
jocurilor şi exerciţiilor de amplificare a percepţiei... este provocarea acestui 
sezon nou de gimnastică Bothmer care începe pe 10 Septembrie! 

Percepându-ne braţele ca aparţinând Universului, devenim „mai mari” și ne 
relaţionăm într-un mod mai însuflețit cu el, simţind cum spaţiul „ajunge” la 
noi, pentru că intenţiile noastre nu se opresc în vârful degetelor, ci se unesc 
cu arhitectura pulsantă a Universului nesfârşit. 

Percepându-ne picioarele ca aparținând Pământului, simțim mai bine propriul 
corp și nevoile lui... câteodată ne putem elibera de anumite gânduri sau 
emoţii corectându-ne doar postura sau mișcările! Căci efortul de a 
conştientiza o postură sau mișcare corectă, precum și cel de a percepe 
simultan Universul și Pământul, ne face să ne „umplem” cu identitatea 
noastră cea adevărată: „Eu”-l nostru devine activ...  

Lucrând cu mişcările arhetipale ale gimnasticii Bothmer care sunt imagini 
vii ale spaţiului, percepem cum intenţia umană (ce aducem noi în relaţia cu 
Universul), se armonizează cu ritmurile proprii Universului (ce pune 
Universul la „dispoziţia relaţiei noastre”)... Și vom aplica mai bine motto-ul: 

„A-l întâlni pe celălalt în mod deschis, cu claritate şi obiectivitate 
este, probabil, mişcarea cea mai măreaţă”!  

Așa că ... vă invit să „însufleţim” spaţiul din jurul nostru, astfel încât să ne 
simţim mai bine conectaţi, ca indivizi, la noi înșine și la Univers, într-un 
cadru ludic plin de imagini și metafore, în care exercițiile de amplificare a 
percepției și jocurile copilăriei sunt privite cu ”ochiul conștient” al adultului 

În fiecare zi de Luni, începând cu 10 Septembrie 2012, între orele 19:00 
– 21:00, în str.Vișinilor nr.17 (lângă hala Traian), etaj 1, la sediul Societății 
Antroposofice din România, într-o ținută accesibilă mișcării și cu un cost de 
25 ron/întâlnire. 

Vă aștept cu drag, 

Claudiu Pănculescu 

(pt. info suplimentare și înscrieri pot fi contactat la 0723 144 201)   


