
Acabo de chegar da Conferência 2009 de Extra Lesson em Sydney, Austrália de 13 a 17 de Julho.  
Vou tentar fazer um resumo do que ocorreu por lá.  Foram 12 palestras apresentadas para todos os 
100 participantes e depois alguns workshops de 2 dias pela manhã a escolher dentre os temas: 
Dificuldades de Processamento Auditivo, As Várias Necessidades das Crianças de Hoje (Asperger, 
Dispraxia, Dislexia, TDAH, etc.) O Sistema Vestibular, Como Iniciar e Manter uma Clínica de Extra 
Lesson, Euritmia, Os Doze Sentidos ou Como Individualizar Atividades de Movimento em Grupo. À 
tarde foram oficinas de 3 dias a escolher dentre: Desenho de Formas, Modelagem, Pintura de 
Formas, Aplicações Externas e Massagem, Trabalho com Lã, Estudos de Casos, Contação de 
Estórias. 
  
A Conferência teve um público de professores, pais e profissionais de Extra Lesson.  O grupo da 
Formação assistiu workshops específicos e todos os demais tiveram a oportunidade de aprender 
atividades diferentes ou ganhar alguns tratamentos especiais para a alma.  Estávamos hospedados 
num Centro de Conferências muito bonito, dentro de um Parque Nacional rodeado de uma Natureza 
pródiga em árvores, pássaros exóticos e alguns animais diferentes e sob o céu e estrelas do inverno 
no Hemisfério Sul. 
  
Ingun Schneider, TO e diretora do Programa de Educação Especial do Rudolf Steiner College na  
California, EUA, apresentou 3 palestras muito especiais: O Ser Humano Bi-Membrado, Sono, 
Correntes Supra Sensíveis e o Processo de Imprimir.  Como sempre, ela foi muito clara e objetiva,  
especialmente na palestra sobre o Sono, fazendo co-relações entre a visão científica atual e o ponto 
de vista Antroposófico, baseado nas indicações de Rudolf Steiner apresentadas por Audrey McAllen. 
  
David Ritchie, médico da Nova Zelândia, também deu 3 palestras.  Ele chamou nossa atenção para o 
tema "O que é o Desenvolvimento Normal Atualmente?", enfatizando as diferenças das crianças 
atuais daquelas das gerações anteriores.  Falou, também, sobre a “Saúde Emocional das Crianças”, 
fazendo relações aos Sete Processo Vitais.  Ele encerrou a Conferência com os “Desafios para o 
Futuro” atendendo às perguntas da Associação de Extra Lesson da Austrália.  
  
Lalage Craig, professora de classe, pioneira e diretora da Formação de Extra Lesson da Austrália e 
outros países, Ingun Schneider e Marjorie Theyer,  apresentaram uma conversa-noturna-ao-pé-da-
lareira muito especial sobre Dª Audrey McAllen e as relações que tiveram com ela, além de aspectos 
diferentes da sua vida e do desenvolvimento do Método Extra Lesson.  Trouxeram algumas fotos 
muito interessantes de Dª Audrey e delas mesmas.  Neste momento todos viram fotos dos 
responsáveis pelas Formações de Extra Lesson de vários locais pelo mundo. 
  
Michael Sichel, medico naturopata fez uma palestra sobre “O Sistema Imunológico das Crianças” 
comentando das várias enfermidades que as afetam, especialmente as alergias. 
  
Maria Eugenia Obniski, diretora da Formação de Extra Lesson no Brasil, terapeuta de Quirofonética e 
Extra Lesson, apresentou a palestra sobre “Avaliação da Afinidade Olho/Cor (Lua Azul/Sol Vermelho) 
em relação aos Quatro Órgãos Cardeais” trazendo um ponto de vista diferente para nossas 
Avaliações. 
  
Ann Jacobson, professora de classe e tutora na Escola Rudolf Steiner de Glenaeon, apresentou “Os 
Seis Exercícios Básicos de Auto-Educação” de uma forma muito agradável e leve, incentivando todos 
a iniciarem esta prática. 
  
Robyn Ritchie, TO e terapeuta de Integração Sensorial e Extra Lesson da Nova Zelândia  falou sobre 
os “Doze Sentidos”, enfatizando a relação entre os sentidos inferiores e os superiores.  Esta palestra 
foi muito calorosa e baseada em sua experiência pessoal. 
  
Marianne Judd, psicóloga e coordenadora da Formação de Extra Lesson da  Austrália e outros 
países, falou sobre a “Avaliação da Pessoa/Casa/Árvore” de maneira clara e profissional. 
  
Durante este Encontro aconteceu uma Assembléia da Associação Australiana de Extra Lesson.  
Todos os participantes demonstraram interesse de se fazer um Encontro da Associação Internacional 
de Extra Lesson em uma das Conferências Kolisko no próximo ano - 2010.  Uma das opções será na 
Nova Zelândia, sobre "Saúde Mental das Crianças", de 10 a 14de Julho.  Até lá.  


