“Não existe caminho para a paz.
A paz é o caminho”.
Mahatma Gandhi

Coleção Omnisciência de Educação para Paz

www.educacaoparapaz.com.br
www.omnisciencia.com.br

“Considero as escolas bem organizadas jardins onde crescem
e são cultivadas as almas das crianças. Os jardineiros devem
ser bem selecionados e receber cooperação dos pais e do
público. Jamais deveríamos negligenciar os professores, pois
são modeladores de almas. Na primeira infância de uma
planta humana, os cuidados e a nutrição espiritual
frequentemente determinam seu desenvolvimento posterior.”
Paramahansa Yogananda
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A ciência da Yoga inspirando a arte de educar

Nosso programa de Educação para Paz traz ferramentas baseadas nos valores humanos universais.
Buscamos inspirar as crianças e os jovens em uma nova consciência que traga, como frutos, seres
humanos mais felizes e equilibrados.
A principal fonte de referência para o nosso programa é o educador e filósofo indiano Paramahansa
Yogananda, que trouxe para o Ocidente as bases de como aplicar os métodos da Ciência da Yoga para
uma vida saudável e equilibrada.
Sua metodologia, denominada How-To-Live, contempla a aplicação prática da Yoga em quatro pilares para
um desenvolvimento harmonioso:

Ciência do Corpo

Como recarregar nosso corpo de energia vital utilizando a respiração como
elemento de harmonização e cultivando hábitos saudáveis de alimentação,
exercícios físicos, ritmo, banhos de sol e higiene corporal.

Engenharia Mental

Pelo uso correto da força de vontade e do discernimento, podemos ensinar
aos mais jovens como construir pontes para superar cada pequeno desafio
de suas vidas. Uma mente forte e concentrada alcança sempre seus ideais.

Artes Sociais

Uma convivência social harmoniosa segue valores de tolerância, paz,
não-violência, amor e solidariedade. Substituir o “desejo de possuir pela
alegria de compartilhar, para que os interesses pessoais não discordem das
necessidades sociais”, como ensina Yogananda, é a base para a vida em
sociedade.

Ciência Espiritual

As práticas contemplativas – como a meditação, visualização e relaxamento
– são ferramentas importantes para despertar o potencial de nossa
sabedoria interior. Isso se expressa, naturalmente, na forma pacífica e
amorosa com que iremos atuar junto à Natureza e com todos os seres vivos
ao redor.
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Coleção Yoga

para Crianças
Saudação ao Sol

A partir
de

4 anos

Você sabia que na Índia as pessoas fazem uma Saudação ao Sol
com todo o corpo? Ela se chama Surya Namaskar. Surya quer dizer
Sol e Namaskar é um cumprimento de amor e gratidão.
Os sábios iogues da Índia descobriram que essa sequência de
posturas de Yoga é uma forma de manter o corpo e a mente
saudáveis, conectados com uma das forças mais poderosas do
Universo: a energia do Sol.
Yoguine, uma jovem que pratica o Surya Namaskar, ensina às
crianças e aos jovens de todas as idades como se faz essa prática
para encher seus corpos de energia.
As posturas lembram o movimento dos animais e dos elementos
naturais, afinal, os antigos iogues passavam muito tempo
1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-18-7
28 páginas

observando a Mãe Natureza. O livro traz um passo a passo das
posturas da Saudação ao Sol.

Valores: Força de Vontade Harmonia Determinação Calma Perseverança Alegria Energia
Temas: Yoga Educação para Paz Conexão com o Meio Ambiente Espiritualidade Vida Saudável
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Coleção Yoga

na Educação
Yoga com Música

A partir
de

3 anos

Associar Yoga com a música foi a inspiração que a professora
e formadora em Yoga para crianças, Cris Pitanga, encontrou para
tornar suas aulas mais lúdicas e alegres.
O livro Yoga com Música vem acompanhado de CD que traz canções
relacionadas com cada postura de Yoga apresentada no livro. A partir
dessas músicas inspirativas, as crianças podem relaxar e vivenciar a
alegria que advém dessa experiência de praticar yoga com música.
A repetição das canções, a qualquer momento, estimula as crianças
na prática dos valores nelas contidos. Com as pequenas histórias de
Duda – uma jovem yoguine –, elas podem ter insights para se
conhecer melhor e encontrar soluções para algum aspecto
1ª Edição
ISBN: 9788561190088
36 páginas + CD

desafiador de suas vidas.

Valores: Paz, Harmonia Coragem Alegria Força de Vontade Determinação Energia
Temas: Yoga Educação para Paz Coreografias Infantis Espiritualidade Cidadania Vida Equilibrada
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Coleção Yoga

na Educação
Descubra o Iogue
que existe em você!

A partir
de

7 anos

Repleto de dicas às crianças e aos adolescentes para
transmutarem seus sentimentos desafiadores, como nervosismo,
ansiedade e medo, a obra traz exercícios de respiração, práticas de
postura de yoga e atividades que despertam a intuição e a
sabedoria para as boas escolhas.
Rico material para os educadores, é interativo, sugerindo desenhos,
pinturas e reflexões que tornam o livro único, já que o leitor
também passa a fazer parte dele.

1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-19-4
52 páginas

Valores:Autocontrole Paz, Harmonia Mental Criatividade Alegria Força de Vontade
Temas: Yoga Educação para Paz Autocontrole Auto-análise Vida Equilibrada
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Coleção Yoga

na Educação

A partir
de

9 anos

Essa versão infantojuvenil da mais importante escritura hindu – o
Bhagavad Gita – para crianças maiores e adolescentes traz, em
um contexto lúdico, ricamente ilustrado, uma história de aventura
onde vão sendo desenhados os principais conceitos da ciência da
Yoga.
É inspirador para o jovem compreender como pode vencer a
batalha dentro de si, utilizando-se dos recursos da Yoga e da
meditação.
Procura trazer ao universo do jovem de hoje, as verdades
1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-22-4112
103 páginas

atemporais contidas no Gita, em uma abordagem muito prática,
não religiosa ou moralista.
O objetivo é trazer para o adolescente a consciência de que
dentro dele existe uma batalha entre o Bem e o Mal, e que, como
diz Paramahansa Yogananda, grande mestre da ciência da Yoga,
“mais cedo ou mais tarde precisa ser travada e vencida”.
De autoria de Sonal Sachdev Patel e Jemma Wayne-Kattan, o
livro é inspirado na obra de Yogananda sobre o Bhagavad Gita.

Valores:Autocontrole Paz, Harmonia Mental Criatividade Superação Força de Vontade
Temas: Yoga Educação para Paz Cultura Indiana Espiritualidade Vida Equilibrada
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Coleção
A partir
de

Heróis da Verdade

8 anos

A sabedoria dos grandes mestres na arte de educar

Gandhi, o Herói da Paz
Versão livro e audiolivro

O livro apresenta, de forma lúdica, a vida de um dos maiores
pacifistas da história: Mahatma Gandhi. Envolvente, a obra
conta, por meio das vivências do líder indiano, os valores
humanos por ele ensinados e que o tormaram um verdadeiro
herói da paz. Este título vem sendo amplamente
utilizado em diversas escolas para desenvol2ª Edição – livro
ISBN: 856119000
47 páginas

ver projetos de Cultura da Paz.
Músicas: Hino dos Heróis da Verdade e Eu Sou Paz

A Coleção Heróis da
Verdade traz para os
jovens a história dos
verdadeiros heróis da
Humanidade: aqueles
que venceram a si mesmos para, depois, conquistarem a todos pela
força de seus exemplos
de vida.

Valores: Paz, Não-violência Verdade Simplicidade Perseverança Coragem Solidariedade
Temas: Cultura da Paz História Filosofia Resiliência Cidadania Espiritualidade Heroísmo
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Coleção
A partir
de

4

anos

Heróis da Verdade
A sabedoria dos grandes mestres na arte de educar

Francisco, o Herói da Simplicidade
A vida de Francisco de Assis é uma grande fonte
de inspiração. Mestre na arte da simplicidade,
chamava a todos os elementos da Natureza de
irmãos e representa um grande aliado na construção
de um olhar compassivo e de cuidado para
com os animais e o meio ambiente, entre
as crianças

Livro: 1ª Edição
ISBN: 8561190019
53 páginas

Versão livro e audiolivro
Músicas: Hino dos Heróis da Verdade e Irmão Sol, Irmã Lua

Gandhi e Francisco podem
ser encontrados, também,
no formato de audiolivro
que, além do conteúdo
narrado, apresenta uma
rica trilha sonora e
músicas para inspirar em
trabalhos e apresentações
escolares com o tema da
Cultura da Paz.

Valores: Simplicidade Alegria Bondade Humildade Altruísmo Perseverança Caridade
Temas: Meio Ambiente Espiritualidade História Artes Filosofia Cidadania Heroísmo
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Coleção
A partir
de

7 anos

Heróis da Verdade
A sabedoria dos grandes mestres na arte de educar

Madre Teresa, a Heroína da Bondade
A história de Madre Teresa de Calcutá nos abre o
coração para uma plenitude de amor. Ela é considerada,
ao lado de Gandhi e Martin Luther King, uma das figuras
mundiais mais inspiradoras da Cultura da Paz. Coerente
aos seus princípios, destinou o dinheiro ganho no Prêmio
Nobel da Paz, em 1979, às suas atividades assistenciais
junto aos pobres de Calcutá, na Índia. A obra procura, por

Livro: 1ª Edição
ISBN: 8561190019
53 páginas

meio de sua biografia, inspirar crianças e jovens a
praticarem o amor, o altruísmo e a solidariedade no seu
dia a dia.

Valores: Amor solidariedade Compaixão Fé Humildade Bondade Altruísmo Caridade
Temas: Cultura da Paz Cidadania História Heroísmo Espiritualidade Trabalho social
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A partir
de

3 anos

O autor Robert Arnett, renomado fotógrafo mundial,
narra nessa obra suas experiências pela Índia, os valores
e costumes do país, e conta, com muita graça, sua
experiência de ter perdido a carteira, que um garoto
encontra e devolve.
Robert decide presenteá-lo pela sua atitude
com algumas rúpias, mas o menino recusa
veementemente, dizendo não entender o porquê
do dinheiro se ele apenas tinha entregue algo
que não era dele.
Além de um passeio por um país pra lá de
especial, o livro possibilita que se trabalhe
valores como ética e honestidade com
as crianças.

1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-21-736
32 páginas

Valores: Verdade Sabedoria Pureza Honestidade Devoção

Coleção Self-Realization

A partir
de

3 anos

Temas: Cultura Indiana Espiritualidade

Fellowship

Dois Sapos
em Apuros

“Não desista jamais!” é a confortadora lição de Dois Sapos em
Apuros, contada por Paramahansa Yogananda, filósofo e educador
indiano.
Nesta cativante fábula, dois sapos brincam inocentemente numa
fazenda e, em um de seus pulos, caem diretamente num balde de
leite, onde passam por inúmeras dificuldades. Ao mesmo tempo que
ilustra a valiosa lição de que a perseverança pode triunfar mesmo
nas circunstâncias mais difíceis, o livro trabalha a força de vontade,
comparando as diferentes formas de encarar a vida apresentadas
pelos dois sapos e o consequente resultado obtido por cada um.

2ª Edição
ISBN: 087612055
30 Páginas

Valores: Coragem Perseverança Amizade Superação
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Temas: Cultura Indiana Educação para Paz

Coleção Vencendo

Desafios
A partir
de

3 anos

De modo lúdico e amoroso, o livro traz um dos temas mais
presentes em nossa sociedade, que, apesar de comum,
representa um grande desafio para as crianças: a separação dos seus pais. A obra procura auxiliar as crianças
e suas famílias a compreenderem melhor como esse
momento pode ser rico em aprendizado mantendo-se o
respeito, o amor e a harmonia.
1ª Edição
ISBN: 9788561190040
32 páginas

A proposta da Coleção
Vencendo Desafios é inspirar
as famílias e os educadores
com soluções amorosas
para a melhor orientação
das crianças e jovens em
suas dificuldades.

Valores: Paz, Perdão Não-violência Tolerância Harmonia Resiliência Superação

Temas: Vida Familiar Justiça Restaurativa Relacionamentos Educação para Paz Separação de Casais
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Coleção Vencendo
A partir
de

Desafios

3 anos

De uma forma divertida, o livro traz uma reflexão sobre o tema do
excesso de consumismo na infância, indo desde a questão da
alimentação não saudável até o excesso de sedentarismo devido ao
intenso uso de brinquedos eletrônicos. A história tem um final feliz:
uma médica naturalista orienta a família nos princípios básicos para
o desenvolvimento saudável das crianças e tudo muda para melhor.
A Coleção Vencendo
Desafios também traz
a oportunidade de
criar um diálogo lúdico
com as crianças sobre
os problemas da
sociedade atual.

1ª Edição
ISBN: 9788561190071
32 páginas

O CD traz 6 canções para
o aprofundamento do tema.

Valores: Simplicidade Alegria Heroísmo Harmonia Força de Vontade Criatividade
Temas: Consumismo Cidadania Meio Ambiente Alimentação Saudável Educação para Paz
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Mãe Terra

Coleção

A partir
de

5 anos

No Oriente, a arte dos arranjos florais, Ikebana, é um recurso muito
usado para desenvolver as habilidades da criatividade, da calma,
da paciência, da perseverança, e aumentar a conexão com a
Mãe Terra por meio dos seus elementos mais belos e singelos:
as flores.
O livro traz um passo a passo para iniciar crianças e
jovens nessa arte, com dicas práticas de como montar
um arranjo com flores, colocando nele uma intenção
especial de amor, alegria, cura ou outra qualquer.

Livro: 1ª Edição
ISBN: 9788561190064
56 páginas

A Coleção Mãe
Terra procura trazer
inspiração para
o respeito a essa
grande Mãe, que
é quem nos nutre,
sustenta e equilibra.

Valores: Educação para Paz Harmonia Simplicidade Beleza Alegria Otimismo Gratidão Ordem
Temas: Meio Ambiente Arte Cidadania Cultura Oriental Sustentabilidade
14

Coleção Flávia

Rosas

A partir
de

2 anos

O livro conta a história de um menino que sempre pensou que
fosse apenas aquilo que alcançava com a vista: cabeça, braços,
tronco, pernas e dois pezinhos. Numa poética aventura, descobre
a sua ligação com a vida, com todo o Universo e com a luz que
mora em cada um de nós.
2ª Edição
ISBN: 9788561190057
36 páginas

A partir
de

3 anos

O concerto do planeta cantante
A música faz o extraordinário acontecer. Nesse livro,
diversos personagens nos convidam a fazer parte de um
grande concerto de solidariedade.
O concerto do planeta cantante desvenda que todas as
coisas do Universo são permeadas pela música e revela
um segredo: a alma da música atravessa a luz que mora
dentro da gente e forma um todo inseparável com
a Terra.

1ª Edição
ISBN: 9788561190125
28 páginas

Valores: Amor Compaixão Sabedoria Humildade Bondade Solidariedade Simplicidade
Temas: Educação para Paz Espiritualidade História Cidadania Meio Ambiente Música Vida Simples
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Coleção Flávia

Rosas

A partir
de

3 anos

Numa pequena cidade com muitas árvores, bicicletas e jardins com flores,
um bom homem resolve vender o seu cavalo. A partir desse momento,
ele se envolve numa aventura cheia de surpresas: trocas que, nem
sempre, têm uma lógica previsível. Mais do que divertir, o objetivo da
fábula que integra a coleção A Luz que Mora Dentro da Gente é trazer
uma visão menos materialista e mais amorosa em relação à vida.
A aventura deste singelo casal, muito amigo, semeia valores
fundamentais entre as crianças e nos faz pensar que estes
personagens simples e sempre sorridentes moram dentro de

1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-15-6
24 páginas

cada um de nós.
A partir
de

3 anos

Vovó Extraordinária é um livro que fala sobre o bem viver e o bem morrer.
Ana, a sua avó Monca e o tempo são os fios condutores de uma história
que tem início no dia em que a Ana nasce. Juntas, avó e neta compartilham
momentos preciosos de descobertas, brincadeiras e muitas conversas.
Com serenidade, o livro traz à tona os sentimentos relacionados à
perda, como a saudade, o medo e a tristeza, mas também o amor e a
coragem. Uma história que conversa com a luz que mora dentro da
gente e busca resgatar o melhor da vida e da morte.
A partir
de

3 anos

1ª Edição
ISBN: 978-85-61190-20-0
32 páginas

Esta fábula, de valor inestimável, apresenta a preciosa história de Zelinho
e Mandrião, dois pequenos landes que crescem escutando o murmurar
da seiva que escorre e o rufar da orquestra de asas de borboletas.
Com suas roupas verdes e chapéus redondos, proporcionam
momentos inesquecíveis de encanto e fantasia, nesta história que
celebra a Natureza como um livro vivo e ilustra um tema presente
1ª Edição
ISBN: 9788561190095
36 páginas

no imaginário de todos os povos: De onde viemos e para onde
vamos? Qual é a nossa missão?

Valores: Amor Compaixão Sabedoria Humildade Bondade Solidariedade Simplicidade
Temas: Educação para Paz Espiritualidade Amor Familiar Cidadania ...Vida Simples Ciclos da Vida
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Coleção Primeira Infância

Abordagem Pikler
Pedagogia para crianças de 0 a 3 anos, que tem – entre seus princípios – o
reconhecimento do bebê como indivíduo capaz desde o nascimento, a valorização do vínculo
afetivo, a liberdade de movimentos e o desenvolvimento da autonomia.

vínculo, movimento e autonomia
A partir de sua vivência com Formação Continuada
de Profissionais de Educação Infantil e de seu
envolvimento com a Abordagem Pikler, a autora
compartilha reflexões sobre o papel do educador

Suzana Macedo Soares:
especialista em
de crianças pequenas e os pontos essenciais
educação infantil, membro da
para promover o desenvolvimento físico,
Aliança pela Infância e
mental e emocional nos primeiros anos de vida, da Rede Pikler Brasil.

principalmente em ambiente coletivo.
O livro apresenta uma síntese da abordagem Pikler, que se baseia
no reconhecimento do bebê como um indivíduo capaz desde o
nascimento; na valorização do vínculo afetivo; na
liberdade de movimentos; e no desenvolvimento da autonomia.
Outros tópicos: reflexões sobre a consciência corporal do educador com
base na Eutonia – pedagogia terapêutica que auxilia a reintegração da imagem corporal; ideias do educador Rudolf Steiner sobre movimento, equilíbrio, tato e sentido vital na
primeiríssima infância; e experiências desenvolvidas no espaço de pesquisa, formação e
oficinas da autora: o Ateliê Arte, Educação e Movimento.

Curso Online

Sobre a Abordagem Pikler
Ministrado por Suzana Soares

Alguns dos Temas que serão abordados neste curso:

• Biografia de Emmi Pikler

• Pilares da Abordagem:

Cuidados e construção do Vínculo/ Motricidade livre/ Bebê
como ser capaz e ativo desde que nasce
Cuidados: Banho/ Alimentação/ Troca de fraldas/ Desfralde/ Sono
Brincar Livre: Como brincam os bebês (de 0 a 3 anos)/ Brinquedos para cada fase
do desenvolvimento/ Brincar com autonomia/ Organização do espaço
Este curso está sendo finalizado. Se quiser receber mais informações, envie um
e-mail: contato@omnisciencia.com.br
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Coleção Primeira Infância

Abordagem Pikler - Educação infantil
A Abordagem Pikler para crianças de 0 a 3 anos foi desenvolvida pela
médica húngara Emmi Pikler, que somou a sua experiência de dez anos
como médica de família ao trabalho realizado na instituição de
acolhimento situada na rua Lóczy, em Budapeste. Ali, ela trabalhou
registrando de forma minuciosa a observação atenta do movimento dos
bebês e este material é referência a inúmeros educadores que atuam
com esta faixa etária. Essa abordagem está embasada no cuidado com
a saúde física, no respeito à individualidade de cada criança e no
vínculo forte e seguro dela com o adulto cuidador através do
desenvolvimento da autonomia e do brincar livre. Divulgar a
Abordagem Pikler, que surgiu como uma prática pedagógica logo
após a II Guerra Mundial (1946), como uma resposta positiva à
adversidade, é proporcionar reflexões sobre como adaptar essa
abordagem à complexa realidade da educação infantil brasileira.

As origens do brincar livre
O livro traz artigos sobre os pilares da Abordagem, escritos por Ana
Tardos, filha de Emmi Pikler, e por Judit Falk, a maior colaboradora da
pediatra durante anos. É por meio do brincar que a criança
experimenta o mundo e se desenvolve, por isso ele é tão vital quanto
respirar. Neste livro, especialistas na Abordagem Pikler apresentam
os principais conceitos para o desenvolvimento integral das
crianças: estabelecimento de vínculo, respeito ao movimento livre
e autonomia, com foco no brincar. Para isso, sugerem práticas que
favoreçam as habilidades inatas dos bebês, como o preparo de
um ambiente para a exploração, a seleção e organização dos
brinquedos para cada fase e dão dicas sobre a postura do adulto,
junto da criança, enquanto a brincadeira acontece.
Quem fez a tradução técnica e respondeu pela publicação do livro foi o Grupo Educar 0 a 3, situado
em São Paulo, e que tem por objetivo desenvolver a consciência quanto ao significado e à importância
da infância junto a famílias e escolas.
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Como educar crianças pequenas em instituição sabendo da importância da
relação mãe-criança no desenvolvimento dos pequenos nos primeiros anos
de vida? Como eliminar da vida institucional os fatores de carência afetiva
tidos como causa de graves perturbações do desenvolvimento e da
estruturação da personalidade?
Estas questões permanecem abertas ainda hoje e para todos os clínicos
da primeira infância. Contudo, desde 1946 a pediatra húngara Emmi Pikler
forneceu respostas originais, fundando um instituto em Budapeste.
Myriam David e Geneviève Appell, durante sua temporada de estudos
em 1971, constataram a natureza insólita da maternagem que ali se
praticava e testemunharam o funcionamento dessa instituição a partir
das observações do cotidiano das crianças e trocas compartilhadas
com Emmi Pikler e sua equipe.
Tornando-se um clássico, esta obra apareceu pela primeira vez em 1973, e mereceu diversas
reedições, sendo esta a primeira edição em português. As ideias piklerianas sobre as competências do
bebê, seu papel no seu desenvolvimento e a pedagogia da primeira infância que delas resulta, continuam
a inspirar muitos profissionais da primeira infância no acolhimento e nos cuidados diários na França e em
diversos países.

Como ter êxito na escola sem se estressar? Este livro contém cerca de trinta
exercícios de yoga, ilustrados (a pequena saudação ao trabalho, a respiração
consciente, o relaxamento, a mandala...) fáceis de fazer na escola.
Uma prática que, atrás da aparente simplicidade, traz numerosos benefícios
para as crianças e os adolescentes: confiança em si, estabilidade
emocional, capacidade de se concentrar e de melhor assimilar o saber,
criatividade...Um livro dirigido a todos os educadores, professores e pais.
Os autores:
Micheline Flak completou quarenta anos de experiência na pedagogia
do yoga na escola, que ela introduziu no Colégio Condorcet em Paris.
Em 1978, com Jacques de Coulon ela fundou o RYE (Recherche sur le Yoga dans
l’Éducation) que recebeu, em 2013, o reconhecimento do Ministério de Educação francês.
O RYE está presente em outros países da Europa e América Latina.
Jacques de Coulon é filósofo, foi professor e diretor do Colégio Saint-Michel em Friburgo (Suíça).
Ele é o autor de alguns títulos editados por Payot: Imagine-toi dans la caverne de Platon, Exercices de méditationn à faire au lycée et à la maison. A editora Vozes publicou o “Caderno de Exercícios para superar as
crises”, em 2013.
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Cursos Online
Disciplina Positiva
Ministrados pela Bete Rodrigues, tradutora de seis livros sobre
o assunto para o português, trainer pela Positive Discipline
Association e, acima de tudo, mãe e educadora há vinte anos.

Disciplina Positiva para Crianças Pequenas
Para famílias e educadores
Sabe aquele momento que seu filho se joga no chão do supermercado e não levanta de jeito nenhum?
Ou quando começa a chorar e gritar escandalosamente em algum lugar público? Ou qualquer outra
situação, de manha, birra e demais comportamentos desafiadores, que te deixem sem saber o que fazer?
Confira, neste curso, ferramentas da Disciplina Positiva para lidar com todas essas inquietações das
mães e dos pais e como tornar a relação com seus filhos mais respeitosa e afetiva.

Clique aqui para saber mais

Disciplina Positiva para Crianças de 6 a 12 anos
Para famílias e educadores
Você pode falar a mesma coisa de várias formas, por que não
escolher a mais respeitosa? Muitos de nós tivemos uma educação
conservadora, baseada em castigos, e é bem comum – apesar de
conscientemente negarmos – reproduzir os padrões de nossos pais e
avós na relação com @s filh@s. Com a Disciplina Positiva
aprendemos a expressar o que sentimos e entendemos a criança para
além de um comportamento, isso torna o diálogo com ela mais fluido
e afetuoso, já que uma conexão genuína é estabelecida.

Clique aqui para saber mais

Disciplina Positiva para Adolescentes
Para famílias e educadores
Sabe aqueles momentos que seu filho não sai do celular?
E aquele medo que você sente quando ele vai pra balada e não volta
no horário combinado? A preocupação do envolvimento com drogas?
Ou qualquer outra situação difícil: discussões, brigas e
comportamentos rebeldes, que te deixam sem saber o que fazer?
Calma, há uma ou mais saídas para tudo isso. Neste curso você vai
aprender ferramentas práticas da Disciplina Positiva para lidar com
todas essas questões e a teoria que sustenta essas práticas para
Clique aqui para saber mais

que você tenha autonomia para aplicá-las na relação com seu
filho adolescente.
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“Você compreende que lá dentro, em sua alma, há um
magnífico jardim? Um maravilhoso jardim de pensamentos
perfumados de amor, bondade, compreensão e paz, mais
belos que qualquer das flores que brotam da terra? Você
cultiva um botão perfumado sempre que alguém, com
raiva, não o compreende, mas você continua a lhe dar
amor. Não é o aroma desse amor e compreensão mais
duradouro que o de qualquer rosa? Portanto, sempre
considere sua mente um jardim e mantenha-a bela e
perfumada com pensamentos divinos.”
Paramahansa Yogananda

@yoganandabrasil www.omnisciencia.com.br
@educacaoparapaz www.educacaoparapaz.com.br
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