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2012 Cadernos pedagooogicos 3000: para o Desenvolvimento Integral do Ser. #1. O que é o Desenvolvimento 

Integral do Ser na educação? Série 1 "a educação holística é possível". Pedagooogia 3000. Compilação: Noemi 

Paymal. Publicação de Ox La-Hun. La Paz, na Bolívia. 

Revisão de texto: Daniela Martínez, Miguel Angel Laura Villca, Dayme Paymal, Lorena Patricia 
Gutiérrez Pedrosa y Mónica Betancur 
Desenho e diagrama: Sergio Laura 
Desenho da capa: Sergio Laura, Noemí Paymal  

Reprodução 

Podem ser reproduzidos livremente estes cadernos, parcialmente ou na sua totalidade, desde que nada seja 

alterado, a fonte está mencionada e não haja fins comercias na sua reprodução. 

Para impressão comercial destes cadernos ou sua tradução para outras línguas, por favor contacte Ox La-Hun. 

Noemi Paymal, npaymal@pedagooogia3000.info ou daymepaymal@gmail.com 

Copyright: Noemí Paymal (compilador), Pedagooogia 3000 

    A capa 

O design da capa representa uma estrela de nove pontas com as diferentes áreas 

inter-relacionadas para ter em conta para a educação holística do Terceiro Milênio 

e alcançar o desenvolvimento do Ser. Estes aspectos são físico, emocional, 

cognitivo, estético-criador, ecológico, intuitivo, espiritual, social, multicultural e 

ético-solidário; Eles estão intimamente ligados com o planeta Terra e sua 

transformação atual. A estrela de nove pontas ou Monograma representa uma 

tríade de tríade e é um símbolo de progresso, realizações e satisfação. É ao mesmo 

tempo estabilidade e mudanças. A estrela de 9 pontas representa os nove passos 

evolutivos da matéria. 

Os três "o" Pedagooogia 3000 

As interseções de três "o" de Pedagooogia 3000 são duas vezes a figura geométrica 

Vesica PISCIS. Simboliza a expressão sagrada da criação e representa o ponto de 

surgimento da Vida. O nascimento simbólico de um edifício com o novo sol é um tema 

universal relacionado também com a Vesica Piscis. Os egípcios acreditavam que dali saíram os números, os sete 

sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Dali derivam todas as relações matemáticas 

fundamentais e os números mais importantes como phi e pi. Também simboliza a visão compartilhada, a 

compreensão mútua entre indivíduos e a transferência de Conhecimento. 

"Sempre que um novo campo é gerado, é gerada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma 

nova cor na escala cromática. Assim, se vai construindo quatro, cinco, seis esferas e agora estão chegando à 

sétima e última com a qual se fecha o primeiro ciclo e conclui a semente da Vida", explica Fernando Malkun em 

seu filme O Olho de Horus. 

 



Cadernos pedagooogicos 3000 #2                       
4 

                                                               Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

 
 

Recomendações gerais  

para as crianças e jovens do terceiro Milénio 

 Índice 
 

Introdução     5 
Quais as mudanças mais notáveis nas crianças de hoje     7 
Desenho recapitulativo 9 
Recomendações pedagógicas 10 
Base científica 13 
Recomendações para a vida quotidiana em casa e na aula 13 
Recomendações  conforme os casos 15 
Depoimentos 21 
Temas de reflexão para trabalhar e ideias práticas para si mesmo 22 
Exercício: Meu bom génio 23 
Glossário 24 
Bibliografia 24 
O que é a Pedagooogia 3000 26 
O que é a ligação mundial parA a nova educação (em Ane)? 26 
 

 

Este caderno # 2, Recomendações gerais para as crianças e jovens do Terceiro Milénio foi compilado 

graças à colaboração de Ivette Carrión, educadora e terapeuta, Directora do Centro de Investigação 

ASIRI de Lima, Peru, Daniel Pacheco e Daniela Martínez, conselheiros educacionais e terapeutas 

holísticos, ambos de La Paz, Bolívia. 

 

Contactos: 

Ivette Carrión, indigouniversal@gmail.com  
Daniel Pacheco, danielpachecoramiraz@hotmail.com  
Daniela Martínez, terapiafloral.lapaz@gmail.com  
 

Siglas e Fontes 

ep: Comunicação pessoal (gravadas em fita que se encontram nos arquivos de Pedagooogia 3000) 

ae: Artigos electrónicos 

ce: Correio electrónico 

 

As referências bibliográficas são citadas da seguinte maneira: primeiro o autor, em seguida o ano da 

edição e a página. Por exemplo (Goleman, 2006:53). 
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Introdução 

Por que esses cadernos? 

Estes cadernos representam o início de uma série que se desenvolve instrumentação da Pedagooogia 3000, de 
ASIRI e muitos outros fluxos e iniciativas das comunidades educativas actuais que procuram por mudanças na 
educação apontando para o desenvolvimento integral ou holístico do Ser. Inclui olhar harmônica e 
equilibradamente os níveis: físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 
multicultural e ético-solidário, de ser humano. Estes cadernos consistem na compilação de experiências de 
muitos pesquisadores, professores, terapeutas, pais e mães que, sentiram que a educação é "algo mais", que 
leva a algo maravilhoso: o despertar do Ser, o despertar de algo precioso, algo sagrado.  

A todos e todas,…e aos meninos/as, jovens, toda nossa imensa gratidão. 

 

Mudam as crianças, muda a educação...e Dramaticamente! 

 
Também estes cadernos incorporam resultados de nove anos de pesquisa as mudanças existentes nas crianças 
hoje e a educação que eles precisam, e que tem sido amplamente documentado no livro Pedagooogia 3000, 
Guia prático para professores, pais e para si mesmo. Tivemos de implementá-lo! As crianças de agora mudaram 
de maneira formidável, a tecnologia também, a sociedade também, os tempos também e as necessidades 
também e precisa também. É lógico que mudará a educação, primeiro de sector atingido por esta onda de 
crianças diferentes na sua maneira de mudar de aprender, nos seus interesses, procuras metafísicas e 
existenciais, na sua maneira de viver, sentir e ser. Por isso, convidamo-los a consultar o caderno # 2, onde 
podemos rever esses recursos e dar algumas recomendações básicas para a sua educação harmoniosa e 
amorosa. 

Estes cadernos foram colectados para responder à procura cada vez mais urgente, tanto dos professores como 
dos pais que perguntam "e agora... o que fazer? Precisamos de idéias, coisas concretas, algo novo, algo 
concreto... ". Mas, estamos conscientes no entanto que cada caderno é apenas um ponto de base, umas 
sugestões, lançadas algumas idéias práticas, em que cada um vai desenvolver suas variantes, co-criação, um 
monte de outras idéias, com as crianças e de acordo com seus recursos e ambientes ecológicos, culturais, 
sociais e políticos, bem como de acordo com os interesses, idéias e sentimentos de cada um. 

Fazendo aprende-se 

O importante é começar a fazer (FAZENDO, não há outra maneira de aprender nestes tempos) e estão a surgir 
muitas outras técnicas, idéias e experiências. Qualquer idéia apresentada é apenas uma base sobre a qual é 
imperativo adaptar-se, explorar, expandir, co-re-criar, de acordo com a idade das crianças (os exercícios 
também podem ser adaptados para jovens, adultos e idosos, pré-natal, educação "especial", terapias 
específicas, etc.... 

 

Cadernos em acção! 

A medida que vamos explorando, convidamo-los a enviar suas sugestões, técnicas, idéias, melhoramentos a 
npaymal@pedagooogia3000.info, educoooopedia@gmail.com 

Podem-se encontrar estes cadernos em www.pedagooogia3000.info gratuitamente 
Colocaremos as ampliações, melhoras e mais idéias à medida que avançamos 

 
 
 
 

mailto:npaymal@pedagooogia3000.info
mailto:educoooopedia@gmail.com
http://www.pedagooogia3000.info/
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Tudo está interligado 
 
É importante lembrar que tudo está interligado. Tivemos que dividir os cadernos por áreas de desenvolvimento 
e eixos de técnicas, mas um leva ao outro e assim por diante. Na verdade não podemos separá-los.  
 
Um supermercado de ferramentas práticas e idéias 
 
Todos os cadernos têm sua importância e uma finalidade específica. Os Cadernos desta série são 
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos. Foi desenvolvido ser usado tanto em escolas, em casas (com 
nossos filhos, netos, sobrinhas e sobrinhos, vizinhos, nossa mãe, é divertido...) bem como em diferentes 
centros de desenvolvimento pessoal e clínicas. O propósito geral é a formação de um supermercado de 
ferramentas práticas e idéias. Levamos o que precisamos, em qualquer ordem, de acordo com nossos desejos, 
necessidades, interesses, nosso sentimento, não importa... 
 
Físico, físico, físico 
 
Quando houver dúvida sobre um procedimento educativo ou nosso próprio desenvolvimento pessoal, retornar 
para o caderno básico, #3, O Desenvolvimento Físico Integral, porque tudo se "passa" através do ambiente 
físico e do corpo (quer gostem ou não!), neste ambiente onde nos desenvolvemos. Tudo, desde do emocional 
até ao espiritual, passa pelo nosso corpo físico (é por isso, que estamos nesta realidade...). Também como 
educadores é o nível mais fácil, "seguro" e lúdico para desenvolver e veremos que existem milhares de 
maneiras de fazê-lo. E é divertido! Seus benefícios são enormes. 
 
Acima de tudo que desfrutemos, aprendamos junto com as crianças, que educamos. 
E que cada um de nós cresce... 
 
 
 

Co-re-criemos uma educação vibrante maravilhas e magia, onde as crianças (e nós!) 
estamos espantados, descobrimos, desfrutamos e vivemos em toda a plenitude que do Ser. 

Tudo o que sonhamos está aqui e muito mais. 
Agora… é a hora. 
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Recomendações gerais 

para crianças e jovens do Terceiro Milénio 
 

Como aprender a viver juntos em felicidade e a desenvolver os talentos de meus filhos e meus 

alunos? 

 As crianças e os jovens de hoje mudaram muito. Primeiro vamos dar uma lista das principais 

características das crianças e jovens de hoje, para melhor compreendê-los e saberem quais são as 

tendências deles agora, no seu nível cognitivo, emocional e espiritual. Então vamos ver algumas 

recomendações simples e vamos estudar alguns perfis psicológicos específicos. 

Quais são as mudanças mais notáveis destas crianças? 

As características gerais das crianças e jovens de hoje não são apenas suas altas habilidades 

cognitivas, mas também suas percepções amplas em todas as áreas, o nível agudo de empatia e sua 

abertura surpreendente psíquica e espiritual, especialmente com crianças pequenas. Falamos de 

mudanças maciças extremamente rápidas que começaram com casos isolados, a partir, mais ou 

menos, da segunda metade do século passado. Estas alterações aceleraram de perto do ano 1987. 

Na primeira década do século XXI, parece que se generalizou e as crianças que têm esses novos 

recursos são a maioria, incluindo o surgimento das gerações ainda mais "surpreendentes" em 

crianças pequenas. 

O nível de empatia das crianças hoje é muito alto. Eles são capazes de compreender e experimentar 

os sentimentos, pensamentos e experiências de outras pessoas sem falar ou até mesmo, em alguns 

casos, de estarem presentes. 

São crianças, cujos poderes são em geral multilaterais, ou seja, que pode ver diferentes aspectos de 

uma mesma coisa e que podem acessar vários níveis de consciência multidimensional. 

Como aprendem? 

Suas formas de aprendizagem são geralmente não-lineares e holísticas. Estas características e os 

diferentes perfis psico-emocionais das crianças e jovens são amplamente descritos e suportados no 

livro Pedagooogia 3000, nos capítulos 1 e 2. Em suma, suas formas de aprendizagem são: 

1. Autodidactas e auto-desenvolvidas, ou seja, apresentando um perfil do líder autodidacta 

com alto desenvolvimento emocional. Este perfil foi criado por Dr. Abraham Maslow, 

psicólogo transpessoal humanístico, para descrever as características dos famosos líderes 

adultos. Mas seus estudos também correspondem perfeitamente, na sua grande maioria, 

para as crianças de hoje, o que permite dizer que temos neles um alto potencial de liderança 

e inovação que devemos apoiar tanto na escola como casa, para não perderem estes grandes 

talentos. 
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2. Eles estão ligados a uma Inteligência Emocional supra-desenvolvida. Isso dá as crianças de 

hoje: velocidade de compreensão, capacidade de agir imediatamente, sentimento de certeza 

e assimilação holística de conhecimento, como o Dr. Daniel Goleman descreve em seu livro 

“A Inteligência Emocional”. No entanto, às vezes, esta extraordinária capacidade emocional e 

a empatia implicam, proporcionalmente, dificuldades para lidar com ele correctamente 

(porque "ele estoura" e é acompanhado por uma hipersensibilidade difícil de levar), o que 

nos motiva a ensinar às crianças, adolescentes e jovens, diferentes técnicas de equilíbrio 

emocional desde do âmbito escolar e familiar e desde tenra idade (ver caderno 

pedagooogico # 4 Desenvolvimento Emocional Integral). 

 

3. Relacionadas com o uso extensivo do hemisfério cerebral direito, o que lhes proporciona: 

aprendizagem de tipo visual, criatividade, imaginação e gosto para as artes, música, 

sentimentos, emoções, intuição, sexto sentido, a expressão não-verbal, o fato de realizar 

várias tarefas ao mesmo tempo, independência, persistência, entre outras qualidades. Na 

verdade, eles têm uma sincronização natural de ambos os hemisférios cerebrais. O 

hemisfério direito fornece-os com a intuição e a criatividade, o hemisfério esquerdo dá-lhes 

clareza e estrutura para realizar o que pretendem. A sincronização de ambos os hemisférios, 

alcançada por uma elevada motivação sem stress, dá-lhes um estado activo naturalmente 

em ondas alfa, de acordo com o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi (teoria do Fluxo ou Fluir). 

 

4. Às vezes relacionados com talentos psíquicos, também chamados de para-psíquicos ou 

intuitivos, apresentam capacidades inatas de clarividência, telepatia, precognição e outros 

poderes extra-sensoriais. Esses talentos ocorrem principalmente em crianças pequenas. Mas 

podem se bloquear ou não. 

 

5. Ligadas às orientações de aprendizagem diversificadas, incluindo as nove inteligências 

múltiplas descritas pelos Dr. Gardner e Armstrong. Além disso, usam, naturalmente, a sua 

energia ou inteligência intuitiva (a décima inteligência), inteligência emocional (décima 

primeira), a inteligência prática (a décima segunda) e inteligência co-criadora (a décima 

terceira). O que nos dá um total de 13 inteligências múltiplas para levar em conta para o 

desenvolvimento dos meninos (e adultos). Ver caderno pedagooogico # 15, Inteligências 

Múltiplas e o livro Pedagooogia 3000, capítulo 5, p 127ss). 

 

Resumo de desenho 

É aconselhável imprimir a próxima página para colocá-lo em uma exibição num lugar vista (frigorífico, 

escritório, etc.), como um lembrete. Você pode adicionar cores, notas, desenhos, etc. 
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Como aprendem as crianças de hoje? 

 

 

1. Sou autodidacta. 

1.  Tenho uma sensibilidade elevada, tanto fisicamente, em meus sentidos e meu 

metabolismo, como emocional, social, ecológico, estético, ético e espiritual. 

2. Tenho uma Inteligência Emocional supra-desenvolvida. Mas às vezes é difícil de ter tanta 

empatia. 

3. Uso amplamente meu hemisfério direito do cérebro. 

4. Tenho talento intuitivo. 

5. Tenho orientações de aprendizagem diversificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo das diferentes maneiras de aprender não-lineares e holísticas das crianças de hoje 
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Recomendações Pedagógicas 

# 
Características das 

crianças de Hoje 
Que fazer na Aula  Que fazer em Casa 

O que não se deve 
fazer 

Cadernos pedagógicos 
relacionados com o tema 

Referência 
bibliográfica e 
experiencias 

1 Autodidactas Que as crianças e jovens 
façam as suas próprias  
Investigações 

Deixá-los livres para 
aprender o que eles 
precisam. 
Deixá-los a vestir-se sozinho, 
lavando os pratos, cozinhar, 
etc. 
Dar-lhes apoio e 
 segurança física e 
emocional 

Não estar em cima 
deles, o tempo todo 
Não se impor a cada 
momento 

Todos, especialmente o 
 #5-Desenvolvimento Cognitivo 
Integral 

Educación activa, 
Dewey, 
Kilpatrik, Cossetini, 
Regio 
Emilia 
Summer Hill, etc. 

2 Alta sensibilidade 
tanto física como 
emocional, social, 
ecológica, estética, 
ética e espiritual 
 

Promover o desenvolvimento 
integral do Ser 
Fazer muitas saídas 
didácticas 
Utilizar as ferramentas bio-
inteligentes 

Certificar-se de que todos os 
níveis 
da criança/jovem são 
atendidos 
Escutá-los 
Viajar 
Utilizar as ferramentas bio-
inteligentes 

Não se preocupar 
somente 
com as notas ou o 
rendimento 
intelectual 

Todos, e em especial 
#3-Desenvolvimento Físico 
Integral 
#6-Desenvolvimento Ecológico 
ambiental Integral 
#9-Desenvolvimento Espiritual 
Integral 
#10-Desenvolvimento Social 
Integral 
#11-Desenvolvimento 
Multicultural 
#12-Desenvolvimento Ético-
solidário Integral 
#13-Os quatro elementos 
#17-Mandalas,labirintos 

Escolas 
-Idejo 
-In.cre 
-Kurmi Wasi  
Entre muitos 
outros 
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# Características das 
crianças de Hoje 

Que fazer na Aula Que fazer em Casa O que não se deve 
fazer 

Cadernos pedagógicos 
relacionados com o tema 

Referencia 
bibliográfica e 
experiencias 

3 Inteligência 
Emocional 
Supra-desenvolvida 

Praticar diariamente 
exercícios que 
desenvolvem a 
Inteligência Emocional 
Fazer exercícios para 
poder manejar as 
emoções sem ferir o outro 
ou a si mesmo 
Trabalhar em grupos 
Educação activa e 
produtiva 

Assegurar um ambiente 
emocionalmente estável 
Ternura e carinho 
Novamente: Escutar 

Nada de gritos nem 
castigos 
Nada de violência 

#4-Desenvolvimento 
Emocional Integral 
#14-Desenvolvimento 
familiar 
#22-Jogos do Propósito de 
Vida 
#24-Cultura de Paz 
planetária 
#27-Auto-estima, 
sentimentos e conexão para 
criança e jovens 
#28- Técnicas anti-stress 
para professores e pais 

Daniel Goleman 
Louise Hay 
Montessori 
Waldorf 
Kilpatrick 

4 Hemisfério Cerebral 
direito 

Criatividade 
Flexibilidade 
Inventar coisas, explorar 
Arte 
Música 
Muitos movimentos 
Actividades lúdicas 
Deixar que façam várias 
coisas ao mesmo tempo 
 

Idem 
Deixar que a criança se 
expresse, que floresça sua 
criatividade 
Favorecer as artes desde 
muito pequeno 
Providenciar música bela e 
inspiradora 
Que possam escolher 
instrumentos musicais que 
gostem, desde tenra idade 
Desejar que façam os 
desportos que gostam 

Não impor limites que 
não podem entender 
Façam uma só coisa de 
cada vez 
Não medicá-los se são 
hiperactivos (faz-lhes 
mal) que façam mais 
desportos para 
equilibrar a 
hiperactividade 

#16 Exercícios para o 
cérebro direito e o "4to 
cérebro 
#19 Sons 
#20 Luz e cores 
#21 Formas e movimentos 
#32 ASIRI, jogo de sínteses 
#33 O Futuro 

Makoto Shichida 
ASIRI 
Monroe 
Csikszentmihalyi 
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# Características das 
crianças de Hoje 

Que fazer na Aula Que fazer em Casa O que não se deve 
fazer 

Cadernos pedagógicos 
relacionados com o tema 

Referencia 
bibliográfica e 
experiencias 

5 Talentos psíquicos 
e intuitivos 
 

Investigar sobre o tema 
Aprender técnicas de 
terapias alternativas 
Fazer exercícios fáceis de 
inteligência intuitiva uma 
vez por semana 
Utilizar as ferramentas 
bio-mórficas e bio-
reconerctadoras 
Escutar e respeitar 

Dar-lhes um quarto silencioso 
com luz ténue e decorado 
com um mandala ou algum 
objecto harmónico 
Pôr música suave de fundo 
antes de dormir 
Não os despertar 
bruscamente e respeitar os 
seus momentos de silêncio 
Escutá-los com verdadeiro 
interesse 
Recorrera terapeutas se 
necessário 

Não ter medo 
Não lhes dizer que não 
é verdade, se vêem 
algo que você não vê 
Não troçar deles 
Não os “exibir” para os 
amigos e vizinhos 
Não ir com eles ao 
psiquiatra 

#8-Desenvolvimento 
Intuitivo Integral 
#18-Som-Luz-Forma, Como 
trabalhar numa 8ª superior 
da consciência 
#23- Jogos de reconexão 
#25-Ensinamentos de 
Silencio e respiração 
consciente 
#26-Visualizações e 
recriações criativas 
#29,3031-Geometria 
Sagrada, módulo I,II,III 
 

Experiências do 
Japão e da China 
 
USA: 
Childspirit, 
Earth Walk, 
Llael Maffitt 

6 
 

Pautas de 
aprendizagem 
diversificadas 

Utilizar todas as 
inteligências múltiplas na 
aula 
Conseguir das crianças e 
jovens, fora da aula, o 
mais que se pode 
Assegurar que todas as 
matérias são recreativas 

Criar cantos de actividade 
(por exemplo de arte) e deixar 
que eles se sujem, se fizer 
falta 
Se possível ter um jardim e 
levar a criança ao parque 
todos os dias 
Alternar momentos de 
socialização e de 
interiorização 
Aceitar que explorem um 
pouco de tudo 

Não lhes dar uma vida 
aborrecida 
Não dizer “Não” (falar 
sempre positivo) 

#15-Inteligências múltiplas Gardner 
Armstrong 
Ortiz de Maschwitz 
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Base científica 

Agora, as alterações são baseadas, entre outras teorias e hipóteses científicas sobre as 

correntes Noosfera e noéticos. 

Vladimir Vernadsky (1863 e 1945), cientista bio-geo-químico russo pensa que: "quando a 

biosfera atinge um ponto de crise máxima, torna-se ou sofre mutação para uma nova 

condição: a noosfera..."." Por sua parte, Teilhard de Chardin argumenta que: "O pensamento 

noosférico não é um pensamento materialista; A noosfera é um corpo planetário 

quadrimensional mental-espiritual. Estamos nos abrindo para a fase de planetização da 

consciência, de que nós somos um único povo, que vive num mundo e compartilha um único 

destino. No momento em que a noosfera estiver consciente, passamos da condição de homo 

sapiens à condição de homo noosphericus". 

Os antropólogos também avançam na teoria do surgimento do homo noéticos. John White, 

membro da Associação Antropologia Americana, afirma que: "Está-se a configurar uma nova 

humanidade, que se caracteriza por uma psicologia já modificada, com base na expressão de 

sentimento e não na sua repressão. Isso traduz-se em: uma motivação, solidária e amorosa, 

não-competitiva e agressiva; uma lógica integrada ao multinível, não-linear-sequencial, um 

senso de identidade inclusiva-coletiva, não-individual e recursos psíquicos utilizados para fins 

benevolentes e éticos, não prejudiciais ou imorais". Este pesquisador fala de uma mudança da 

humanidade no seu conjunto e lança a possibilidade do surgimento do homo noeticus, homem 

de consciência. 

Também o Dr. Wilcock da Academia Nacional Russa de Ciências de Novosibirsk explica que o 

brilho do plasma solar aumentou para 100 unidades astronómicas, ou seja, 10 vezes mais do 

que o habitual. Isto tem impacto directo a nível de energia no nosso sistema solar, que por sua 

vez, está relacionado com o nível de consciência do nosso planeta e pode até mesmo alterar o 

nosso ADN. Isso, diz Wilcock, pode explicar em parte o aumento de crianças com dons 

psíquicos. 

Recomendações para a vida quotidiana em casa e na sala de aula 

1. Fortalecer a auto-estima de nossos filhos e alunos. Fortalecer a nossa própria auto-estima. 

2 Demos abraços e sorrisos. Se uma criança não quer abraços, não insistir, algumas crianças 

não gostam de contacto físico. Respeitá-los. 

3 Evitar tanto castigos (não serve nada) como recompensas (não desenvolvem a 

responsabilidade). 

4. Nunca recorrer à punição física ou aos gritos. Nunca! 

5. Não podemos utilizar a chantagem emocional. 

6 Sejamos firmes, mas não dominantes ou autoritários. 

7 Nós ensinamos com o nosso próprio exemplo. 

8 Ouça verdadeiramente e coloque-se no papel de companheiro (não somos uma autoridade 

frontal e ditatorial). 
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9. Não entre na luta pelo poder. Se houver conflitos, não insista. Volte à questão quando todos 

recuperarem a calma e bom humor. 

10. Relaxe e tranquilize. Não nos podemos entregar aos nossos primeiros impulsos de 

impaciência ou raiva. 

11. Não os protejamos demasiado. 

12. Não compare. Nem melhor, nem pior. 

13 Cuidemos do nosso tom de voz. Fique calmo. Grito, ranzinza e palestras é inútil. 

 

 

Quem perde a calma. Perde! 

 

14 Divirtam-se juntos. 

15 Pode estar ciente que: "Com a nossa doçura atraímos a doçura. Com nosso mau génio 

atraímos... mau génio." 

16 Dar-lhes (e nós) tarefas recreativas. Dar-lhes um espaço onde podem desenhar e se 

expressar livremente, por exemplo, pintar paredes inteiras (excelente para crianças 

hiperactivas). 

17 Incentivar actividades físicas e actividades manuais. 

18 Oferecer contacto diário com a natureza. Deixe-os ter seus animais de estimação (um cão é 

como outro membro da família). 

19 Ofereça a possibilidade escolher ou procurar juntos várias soluções para situações 

específicas.  

20. Dê-lhes responsabilidades.  

21. Explique tudo com muita honestidade.  

22. Brinde sempre cortesia e respeito. 

 

 

Recordemos que a mudança sempre recomeça…por nós mesmos 

 

Repreensão não é educar 

"Fizestes os trabalhos de casa? Não podes sair até que os faças! Não vais ver TV! Lava os 

pratos! Arruma o teu quarto! Pega as tuas roupas! És um porco! Eu na tua idade fazia tudo 

(nós sempre perfeitos, obviamente...). Novamente com os amigos! Quem é esse menino/a que 

telefonou? Blá-blá-blá ...” . 

Repreensão, inspeccionar tipo polícia, dar ordens gritando, etc.. é lançar nosso próprio 

temperamento e frustrações sobre as primeiras pessoas a ter na mão…, ou seja, os nossos 

filhos, e não é justo ou decente... 
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Ao fazê-lo perdemos a confiança das crianças. Quando jovens podem tornar-se rebeldes ou 

viciados (álcool, drogas, gangs, etc.). 

Podemos chamá-lo de síndrome parental (SP). Ou seja, se houver abuso infantil, abuso 

emocional ou quando a pressão dos pais é tal que as crianças querem fugir, em seguida, 

tornam-se rebeldes, fazem o oposto do que eles mandam (psicologia reversa) e procuram 

reconhecimento, amor e apoio nos seus amigos, casais e grupos tudo... Preferem sair, ir a 

festas, etc., só para ficar longe de casa. 

Comida e bebida 

Há muitos casos de crianças que comem e dormem pouco. Deixe-os, seu metabolismo é mais 

rápido e isso é normal. O que acontece é que eles processam mais energia com menos comida. 

Da mesma forma, se não querem comer carne, deixá-los e dê-lhes as proteínas de origem 

vegetal (grãos, legumes, soja, cereais e pães integrais, nozes e frutos secos); também queijo, 

leite, iogurte (se tolerar a lactose) desde que eles sejam biológicos. Não devemos transformar 

as horas das refeições num campo de batalha, nem a hora de dormir; com isso, causamos mais 

danos a eles e a nós mesmos. O importante, é a qualidade da comida e o ambiente afetuoso e 

amoroso que os rodeia e não a quantidade que comem. 

Caso contrário, se eles comem muito, não impedi-los de comer, e sim, melhorar a dieta e fazer 

tempos regulares entre as refeições. 

A idéia é aprender a escutar seu corpo e comer o que ele pede. 

Dar-lhes muita água pura. É aconselhável ter uma garrafa de água pura em casa e na sala de 

aula de escola à disposição das crianças. Estas crianças podem desidratar facilmente e 

precisam de muito líquido (sem açúcar) durante todo o dia. 

Recomendações conforme os casos 

1. No caso de carácter extrovertido e sociável   

-Promover a necessidade de co-criar com os outros com alegria e felicidade (ou seja, que 

exponham a sua décima terceira inteligência, o co-criador). Senão sentir-se-ão vazios, inúteis e 

incompletos no seu potencial criativo. 

Certifique-se de que podem fazer isso em grupo, regularmente. 

-Usar todas as ferramentas da inteligência interpessoais e intrapessoais (ver caderno 

pedagooogico # 15 sobre Inteligências Múltiplas) 

-Necessitam de ser aceites, para mostrarem as suas qualidades naturais da alma e honrá-los 

pela missão que os traz ao mundo. 



Cadernos pedagooogicos 3000 #2                       
16 

                                                               Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

 
 

-Ser firme sobre as regras de cortesia, de partilha e de solidariedade. Eles não são chefes de 

ninguém! 

2. No caso de personalidade extrovertida, mas tipo destruidor 

-Não deixe crianças tentem controlar pela força ou manipulação. 

-Não santifique as crianças, como por vezes se faz (principalmente na literatura actual). 

-Se não se esclarece claramente e com firmeza a noção de Propósito de Vida a este tipo de 

crianças, torna-se um caos. Podem-se transformar em contratorpedeiros e auto-destrutivas ou 

ficam deprimidas. 

-Destacar o conceito de serviço e de que tudo o que fazemos é para o bem comum. 

-Proporcionar actividades onde pode canalizar sua energia para algo construtivo e útil (por 

exemplo, jogos de construções, construir cabanas, ajudar activamente nas actividades em 

grupo ou na família, tocando música, dança, jogos desportivos de equipa, etc.). 

-Ensinar-lhes técnicas de harmonização para que eles possam aprender que ter muita energia 

e inteligência não é tudo, têm que saber equilibrá-las e harmonizá-las. 

-Trabalhar os pilares da auto-estima e do coração (com um terapeuta de confiança, se 

necessário). E que também descubram quem são realmente, seu verdadeiro EU. 

-Certifique-se que não se auto-destroem. 

-Trabalhe também a harmonia familiar. 

Estes casos dão-se principalmente para as pessoas nascidas entre 1980 e 2000; Eles são 

extrovertidos, hipersensíveis e com nível de energia enorme. Crianças nascidas após 2000 em 

geral têm mais características de um perfil introvertido e hipersensível, como veremos abaixo. 

Portanto, cabe-nos a nós criar sistemas de educação que possam servir adequadamente 

ambos os casos, o extrovertido desenfreado e o excessivamente introvertido. 

3. No caso de um carácter hipersensível e introvertido 

Outras crianças e jovens tendem a ser muito sensíveis, percebem os poderes dos outros e são 

altamente empáticas. Eles têm tendências para ajudar (ou seja, eles são crianças que apoiam 

psicológica e energicamente os outros). Eles possuem a capacidade de sintonizar-se com as 

pessoas, isto é, conectar-se directamente com o coração das pessoas que os rodeiam, 

comunicando-se com a sua parte interna telepaticamente. As crianças que têm este perfil 

percebem e sentem quando alguém (pessoa, animal ou planta) está sofrendo e isso afecta-os. 

Estas crianças são muito preceptivas e alguns são psicológicos por natureza. Obviamente, eles 

também precisam de apoio para não se desequilibrarem. 
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Portanto: 

-Precisa de um ambiente emocionalmente estável, amor incondicional e um ambiente calmo 

para reabastecer as suas energias. 

-Eles precisam ter um espaço para si, para ser capaz de integrar tudo o que acontece em suas 

vidas. Todos eles necessitam estar sozinhos em algum momento. Se não conseguirem, tendem 

a introverter-se ou extroverter-se de uma maneira exagerada. 

-No caso de fortes perturbações externas, os seus corpos são afectados emocional e 

mentalmente; desequilibrando-se e podendo adoecer. 

-Alguns podem ter certos dons e podem precisar de educação especial. Eles têm qualidades e 

habilidades únicas, que irão desencadear a medida que lhes é dado o ambiente certo para o 

crescimento e bem-estar. Cada uma destas crianças está ciente do que precisa, e nós 

sugerimos a todos os pais, guias e amigos destas crianças que estejam atentos ao que eles 

realmente precisam em suas vidas, em relação a criar um ambiente amigável que irá ajudá-los 

a abrir-se harmoniosamente ao que são e a expressar as suas qualidades. 

-Eles devem se sentir apoiados (mesmo que você não os entenda em tudo). 

-Certifique-se de que não sofrem de bloqueios de energia, por exemplo ao nível do coração, ao 

nível da auto-estima, ou problemas para se expressar oralmente (pedir ajuda a uma terapeuta 

de sua confiança, se necessário). 

4. No caso do perfil puramente psíquico e telepático 

-Aplicar todos os pontos do número anterior. 

-Ver se eles começam a falar mais tarde. Se assim for, explicar-lhes que eles têm de comunicar-

se verbalmente se querem ser compreendidos. Explicar-lhes com amor que seus pais e a 

maioria das pessoas e crianças não os compreendem se falarem com eles por telepatia. 

-No caso de crianças clarividentes, cuidar deles com tacto e grande sensibilidade. É importante 

que estas crianças são sejam escutadas e que a sua clarividência seja reconhecida como um 

dom ao serviço do planeta, nada mais. Incentivá-los carinhosamente a não ter nenhum medo 

da humanidade ou de seus próprios dons. Providenciar exercícios onde possam sentir a 

energia (ver Caderno pedagooogico # 8 Desenvolvimento Intuitivo integral). Se eles sentirem 

energia negativa estando inseguros, ensiná-los a envolverem a situação de luz em vez de a 

temer. 

-Às vezes, pode ser necessário, dar-lhes algum tempo longe das outras crianças para que 

possam abrir totalmente suas sensibilidades e habilidades sensoriais na presença da calma e 
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da natureza. Com efeito, algumas crianças podem ser demasiado bruscas, provocadoras e 

violentas, magoando-os fortemente (física e emocionalmente). 

-Providenciar tempos tranquilos. Às vezes eles são muito afetados pelo barulho, nos recreios 

com gritos, a TV com um volume altíssimo e outras crianças turbulentas. 

-Em casos de crianças interessadas em processos terapêuticos alternativos, providenciar a esse 

nível, informações e cursos dos quais gostem. Eles respondem ao poder de cura e são 

extremamente curiosos em relação a estes processos, e como se desenvolvem. Eles são 

capazes de curar os corpos de energia com sua capacidade de canalizar energia regenerativa. 

Acima de tudo, ensiná-los a ouvir seu coração e seu próprio guia interior. 

-Ensinar-lhes o lado ético acerca dos seus dons. Se um tem um dom é para o bem comum, não 

para os interesses pessoais ou económicos. 

Ver mais recomendações no livro Pedagooogia 3000, capítulos 10 e 12. 

5. No caso de um carácter alegre e generoso 

Há um perfil de crianças que são, naturalmente, "positivas" e extremamente alegres. Em geral, 

todas as crianças são assim sempre que se lhes dá um ambiente adequado, mas estas crianças 

possuem este dom ainda mais aguçado e fazem com que no seu ambiente se ame mais a vida; 

ou seja, eles despertam o adulto para a Vida. Este facto é presenciado frequentemente na 

relação Neto-Avós, em que os avós retomam o gosto pela vida, naturalmente graças ao 

contacto com o seu neto ou neta. 

Eles recriam, desfrutando de amor e luz. Estas crianças têm o dom de transformar o stress e a 

tensão em harmonia. Nós podemos ajudá-los: 

-A não desalinharem, ensinando-lhes as técnicas de afirmações positivas e de auto-estima 

(veja Caderno pedagooogico # 27, Auto-estima, sentimentos e conexão). 

-Com técnicas para preservar o equilíbrio e bem-estar emocional (ver caderno pedagooogico # 

4 Desenvolvimento Emocional Integral). 

-Proporcionar contacto com a natureza todos os dias. 

6. No caso de criativo e científico 

Vemos também um perfil de crianças inteligentes que partilham entre si uma aptidão muito 

criativa e inovadora. São cientistas inatos. São mentes fortes e é necessário suportar este perfil 

criativo desde uma idade precoce (tal como Já vimos no parágrafo 1., no caso de um 

extrovertido e social). Caso contrário, podem mostrar a tendência a sentirem-se frustrados e 

questionar o seu valor no mundo e por que estão eles aqui. Podem se "desconectar" da 

humanidade ou desenvolver sentimentos como raiva. Neste caso, eles podem se tornar 

crianças frustradas e difíceis. Eles precisam no seu ambiente (família ou escola) de alguém que 

os entenda e ajude a mostrar suas criatividades, a desenvolver suas idéias e invenções. Isso 
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lhes dará confiança em si mesmos, o que lhes permitirá conectarem-se profundamente com 

seus dons, expressá-los e proporcioná-los à humanidade. Isso irá ajudá-los a encontrar o seu 

propósito de vida e a cumpri-lo. 

 

7. Crianças e Natureza 

Crianças e jovens de hoje têm uma imperativa necessidade de receber regularmente da 

Natureza a energia que precisam para recuperar suas forças físicas, emocionais, mentais e 

espirituais. Se não receberem esta energia, sentir-se-ão desconectados e "desnutridos" na 

vida. Estas crianças desenraízam-se facilmente, se isso acontecer, desorientam-se e não são 

claras na sua comunicação. Através de sua conexão regular à mãe terra por meio das árvores, 

(grandes e velhas árvores tal como o carvalho, por exemplo), água, terra, sol, estrelas, etc. as 

suas energias são regeneradas naturalmente. Ela irá ajudá-los a estar enraizados e ser capaz de 

se comunicarem livremente. 

8. Respeito pela Vida 

Alguns compartilham uma profunda reverência pela vida e o reconhecimento inato por tudo o 

que tem vida. Para eles é difícil de matar insectos e outras criaturas e ficam frequentemente 

emocionados quando alguém o faz na sua presença. Eles também respeitam as plantas e 

pedras.  

 

Apelo para as crianças de hoje: Deixem-nos sonhar 

Deixem-nos sonhar, por favor, não extingam o fogo dos nossos corações, deixem vivos nossos 
dons e consciência. 

Por favor sonhem também connosco. O sonho da nossa infância é a essência da nossa 
inocência e a virtude mais alta possível na Terra. Os sonhos são uma forma de contacto com 
todas as dimensões. Por favor, não deixe que percamos o nosso contacto consciente com o 
Espírito, o Grande Mistério da Vida. É o nosso pedido, é nosso sonho para a humanidade... 

Deixe-nos... Apoie-nos... 

 

 

9. Aprender a viver na Terra 

Algumas crianças e jovens prosperam bem na parte empática, mental e espiritual, mas é difícil 

assumir a parte física e sua existência na Terra, bem como a ordenação de seus altos e baixos 

emocionais. Devido a isso, eles têm com frequência dificuldade em digerir as vibrações 

pesadas e seus corpos podem ser afectados se receberem demasiada comida ou toxinas de 

densas vibrações (físicas, mentais, emocionais e psíquicas). Para ajudá-los, ver todos os 

exercícios Caderno pedagooogico # 1 Desenvolvimento Físico e Integral, mas sem forçá-los.   
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Ajude-os com as seguintes actividades: 

-Estar na companhia das árvores. 

-Poder estar com golfinhos e baleias (fisicamente, ou através de sons e imagens). 

-Acampar, estar fisicamente com os elementos da natureza e com os elementos de água, fogo, 

ar e da terra. 

-Ver as estrelas, estudar Astronomia. 

-Aprender a enquadra-se na Terra: na parte, a social, emocional e económica, dietética, 

higiene, etc. 

-Aprenda a gerenciar e estabilizar as suas emoções. 

10. Para não desperdiçar os talentos das crianças 

Nós, os adultos, temos que aprender a não desperdiçar os dons destas crianças, mesmo que os 

não compreendamos completamente. Nós temos que aceitá-las, se não a criança pode se 

retrair profundamente noutro plano, onde se sinta livre. Isso implica também, que os pais se 

aceitem a si mesmos. Incentivá-los a conectarem-se com o seu mundo interior e ao mesmo 

tempo ser capaz de conviver harmoniosamente na Terra, podendo expressar todos os seus 

sentimentos livremente (isso depende do nosso verdadeiro poder de escutar com o coração), 

sentir-se confortável e à vontade em seu corpo físico, para poder cumprir seu Propósito de 

Vida. 

11. Última recomendação 

Cada criança é única, cada momento é único, cada lugar é diferente. Portanto, a idéia é não 

estigmatizar as crianças ou hierarquizá-las. Todos nós somos únicos e importantes. Este 

caderno é apenas um guia. Na vida quotidiana é necessário "sentir" cada situação e 

consequentemente actuar com o coração. É uma arte. Isto é o que viemos aprender. 

Em caso de dúvida ou confusão sobre como actuar, retorne simplesmente ao Amor, ao abraço, 

(exceto em casos de crianças que não gostem de contacto físico), carinho e uma palavra de 

encorajamento. O resto far-se-á por si só. 

 

... que a família cresça e floresça  com respeito e Amor 
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Depoimentos 

Integração multi-racional 

"Como astróloga, depois de experimentar o ensino e a entrega do absoluto universal com 

crianças entre 6 e 12 anos de idade, descobri que eles têm uma habilidade incrível para 

meditar e ir para um nível de desprendimento físico e mental rapidamente, mas também me 

dei conta de que esta capacidade está ligada a outra que é o de despertar a curiosidade sobre 

alguma coisa ao mesmo tempo que dá atenção a outra coisa, o que torna a tarefa de 

aprendizagem como um exercício de integração multi-racional, sem prejuízo das resoluções ou 

conclusões confusas. 

Por outro lado, de 100 experiências que tive, encontrei um grupo, para os quais já não é o 

conteúdo de aprendizagem subliminar e prazer, mas a satisfação em um rápido ritmo e 

variação sobre o que eles recebem e não apenas acerca daquilo você está procurando 

realmente. 

Dão mais atenção à linguagem musical, gestual ou energética das pessoas, do que à orientação 

metódica da sintaxe de uma frase para expressar um sentimento. Além disso, é difícil de 

reparar num único sentimento ou numa única conclusão acerca de uma experiência. Cada 

experiência tem o conteúdo da síntese de todos os sentidos, mesmo quando só surge no 

tempo e espaço algo auditivo. Ou seja, quando uma experiência é gerida pela audição - 

imediatamente integra os outros sentidos sem consciência para sintetizar uma resposta 

mental que pode resultar em um efeito ótico, um efeito visual ou um efeito idílico. 

Por tudo isto e muito mais que eu não posso alcançar, nem expressar, mas homenageando a 
individualidade do ser humano, atrevo-me a apoiar uma nova educação onde a premissa inicial 
é baseada no conhecimento que cada um experiência, não é um produto do acaso, mas o 
resultado de um programa de electro astral químico ligado ao objectivo da vida. Neste 
processo, cada célula captura o mundo externo e é capaz de integrar informações de fora 
através um filtro, para que as experiências individuais não sejam colectivas nem aleatórias, 
mas verdadeiramente fiel à natureza intrínseca de cada ser humano e sua missão, então, a 
valorização da vida e sua evolução necessita de um eixo motriz, do qual não se pode separar a 
alma do corpo físico, mas que apresenta variadas oportunidades cíclicas para responder cada 
vez com maior consciência, responsabilidade e diversão". (Cheroni, 2009:ae).  

Laura Cheroni, horoscopono@hotmail.com 

Vimos com várias funções 

"Até o momento, apenas para esclarecer que os meninos da Nova Era não são aquelas crianças 

especiais e amorosas, e até magicas para algumas pessoas, chegando a ridicularizarem a nossa 

existência fazendo-nos passar por grandes, poderosos e sábios. Nós vimos de diferentes partes 
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do Universo com várias funções e diversificados de muitas maneiras. Todos, mesmo aqueles 

que considerados desistentes burros, maus, vândalos, floggers, rappers, tribos, hippies, 

viciado, autistas, esquizofrénicos, rastafaris e mesmo aqueles que a sociedade se atreve a 

chamar "normais", todos eles são novas crianças, nova juventude e todos estamos no presente 

processo de transformação da Terra, cada um nós é necessário e especial à sua maneira." (Por 

Stefano, 2009: ce). Matías De Stefano, ghan@ghan.com.ar 

 

Temas de reflexão para trabalhar e idéias práticas para si mesmo 

-Dar 3 características que me chamam a atenção nos meus filhos ou alunos. 

-Partilhar anedotas com colegas ou familiares sobre algumas crianças pequenas. Algo que nos 

chamou a atenção, comentários de crianças ou algo que fez e não corresponde à sua idade 

biológica. 

-Reconheço que alguma coisa em mim mesmo nas características mencionadas, quando eu era 

criança, ou agora? Como eu trabalhei isso? Como o vivi? 

-Que recomendações, posso fazer os pais e professores? 

-Procuro bibliografia para uma pesquisa mais adicional, lista de recursos, experiências e 

projectos já existentes. 

 

Exercício: O Sol do meu bom génio 
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O Sol do meu bom génio 

Às vezes o mais irritante para crianças e jovens é o mau génio do adulto. O exercício abaixo 

ensina-nos a obter um bom temperamento. Desenhar e preencher o sol com todas as 

qualidades que eu quero apresentar para viver melhor com meus filhos ou alunos. Pode optar 

por um desenho que não seja o um sol: flor, estrela, forma geométrica de que goste, árvore, 

etc. Tem que ser uma representação que signifique algo importante para mim. 

Escrevo uma afirmação positiva que começa com 'EU'. Por exemplo: 

Sou paciente 

Eu tenho um tom de voz normal e amoroso 

Eu digo o que sinto, mas sem magoar 

Eu estou em paz 

Eu tenho senso de humor 

Eu Sorrio 

… 

Escrever a afirmação por raio ou pétala e coloque num local onde possa ser visto muitas vezes. 

Pinto e decore-o 
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Glossário 

Integral ou holística: Nestes cadernos pedagooogicos, entendemos por integral ou holística, 

uma educação ou um sistema de crescimento pessoal e grupal que entenda e envolva, de 

forma harmónica e integrada as diferentes áreas do ser humano: o desenvolvimento do físico, 

emocional, cognitiva, ecológico-ambiental, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 

multicultural e ético-solidário. 

Ferramentas bio-inteligentes: São terapêuticas pedagógicas de desenvolvimento integral, 

alternativas e complementares práticas; são naturais, flexíveis e envolvem o aluno,  

Ferramentas bio-mórficas técnicas ou ressonância: Estas técnicas baseiam-se na activação do 

hemisfério cerebral direito, a glândula pineal e as glândulas pituitárias, ondas cerebrais alfa e 

teta e num campo psíquico/ intuitivo e espiritual. Reconhecem e promovem o acesso directo 

ao conhecimento e aos campos mórficos pelo efeito da ressonância. São também conhecidos 

como técnicas de gerenciamento de acesso e mega-conhecimento. Elas são baseadas em 

estudos do biólogo Rupert Sheldrake e são implementadas a nível educacional por educador 

japonês, Dr. Shichida. 

Ferramentas Bio-reconectadoras: ferramentas, como o próprio nome sugere, que reconectam 

o ser humano à sua Essência e seu conexão natural com outras dimensões. Sua natureza é de 

natureza espiritual. 

Multilateralismo: É a faculdade de assistir a um assunto ou uma pessoa que respondendo 

simultaneamente a diferentes aspectos ou facetas delas. 

Multidimensionalidade: É a facilidade de perceber as diversas dimensões da realidade; ou seja, 

de perceber outros níveis vibracionais. 

Bibliografia 
 
Cabobianco, Flávio M. 
1991. Vengo del Sol. Editorial Errepar-Longseller. Buenos Aires, Argentina. 
De Stefano, Matías 
2009. Viver na Terra, Guia práctico. Venado Tuerto, Argentina. 
 
Bibliografia general 
 
Armstrong, Thomas 
1999. Las inteligencias múltiples en el aula. Ed. Manantial. Argentina. 
Espinosa Manso, Carlos; Walter Maverino y Noemi Paymal 
2007. La educación de los niños y niñas del nuevo milenio. Guía práctico para padres y 
educadores. Ed. Sirio. España. 
Paymal, Noemi 



Cadernos pedagooogicos 3000 #2                       
25 

                                                               Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

 
 

2008. Pedagooogía 3000. Guía práctico para docentes, padres y uno mismo. Niño, niña, joven 
del Tercer Milenio ¡Esta 
Pedagooogía es para ti! 2da edición, revisada y ampliada. Versión interactiva. Ed. Ox La-Hun. 
Barcelona, España. 
 
Ortiz de Maschwitz, Elena María 
2000. Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona. Ed. Bonum. Buenos Aires, 
Argentina. 
Schaefer, Carol 
2008. La voz de las 13 abuelas. Ed. Luciérnaga. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadernos pedagooogicos 3000 #2                       
26 

                                                               Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

 
 

¿O Que é a Pedagooogia 3000®? 

Pedagooogia 3000 é uma sinergia pedagógica que dá 

prioridade para a criança de hoje e de amanhã, com suas alterações, suas necessidades 

específicas e sua nova maneira de aprender, viver, ser e fazer. Pesquisa, compila e propõe 

ferramentas pedagógicas para o bem-estar e desenvolvimento harmonioso integral-afectivo 

de bebés, crianças, meninas, jovens, pais e professores. É flexível e baseia-se sobre os novos 

paradigmas do Terceiro Milénio. Inclusiva por natureza, a Pedagooogia 3000 oferece 

conhecimento e aprimora o melhor das metodologias, procedimentos e técnicas de ensino do 

passado (incluindo o antigo), o presente e o futuro. Adapta-se ao social, cultural, económico e 

ecológico do ambiente. É um entendimiento-Acção em constante movimento e crescimento. 

www.pedagooogia3000.info, 

 info@pedagooogia3000.info 

La Paz, Bolívia. Noemi Paymal. 

 

¿O Que é a ligação mundial parA uma nova educação (emAne)? 
 

 A ligação mundial parA uma nova educação (emAne) visa introduzir uma 

nova educação baseada em uma nova consciência, tanto para as crianças que 

estão chegando, como para a humanidade em geral. Os objectivos estratégicos 

são: pesquisa, partilha, ato de apoio mútuo e divulgação de todas as 

informações possíveis relacionadas com a nova educação e crianças e jovens 

hoje. O objectivo é alcançar uma força de sinergia, de conscientização global 

que induza notáveis mudanças no campo da educação e desenvolvimento 

pessoal. Veja o manifesto da Educação 3000 e o plano de acção de quinquenal 

na www.pedagooogia3000.info. 

  

Contacto: emanechile@live.cl, emane@pedagooogia3000.info 

 

O Livro Pedagooogia 3000 

O livro Pedagooogia 3000, Guia prático para docentes, pais e para si mesmo 
está disponível na http://www.pedagooogia3000.info/html/libro02.htm 

 

 

Inscreva-se na nossa newsletter gratuita 

Pedagooogia 3000 

A newsletter para os precursores da Nova Educação 

Enviando email a boletin@pedagooogia3000.info 
Assunto: inscrição ou directamente na nossa página da Web 
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Série 1 "A educação holística é possível" 

Esta série, "a educação holística é possível" ocorre em 33 cadernos pedagógicos, na seguinte 

ordem: 

1. O que é o desenvolvimento integral do Ser na educação? 

2. Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

3. Desenvolvimento Físico Integral 

4 Desenvolvimento Emocional Integral 

5. Desenvolvimento Cognitivo Integral 

6. Desenvolvimento Ecológico Integral 

7. Desenvolvimento Estético-Criador Integral 

8. Desenvolvimento Intuitivo Integral 

9. Desenvolvimento Espiritual Integral 

10. Desenvolvimento Social Integral. 

11. Desenvolvimento Multicultural Integral 

12 Desenvolvimento Ético-solidário Integral 

13. Os quatro elementos e os quatro corpos 

14. Desenvolvimento família 

15. Inteligências múltiplas 

16. Exercícios para o hemisfério direito e o “4to cérebro" 

17 Mandalas e labirintos 

18 Luz - som - forma, como trabalhar numa oitava de consciência  

19 Luz e cores 

20 Sons 

21 Formas e movimentos 

22 Jogos de Propósito de Vida 

23 Jogos de reconexão 

24 Cultura de Paz planetária 

25 Ensinamentos com silêncio e respiração consciente 

26 Visualizações e relaxamento criativo 

27 Auto-estima, sentimentos e conexão, para crianças e jovens 

28. Técnicas anti-stress para professores e pais 

29. Geometria Sagrada, módulo I 

30. Geometria Sagrada, módulo II 

31. Geometria, Sagrada módulo III 

32 ASIRI, jogos de síntese 

33. o futuro 

 

As próximas séries são: 

Série 2: "educação de lazer é possível" 

Série 3: "educação activa é possível" 

Série 4: "A educação intuitiva ou vibracional é possível" 


