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    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 Milénio 

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 actual. 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 intersecções 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. 
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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 harmónica 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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Uma inteligência emocional supra-desenvolvida 

Este caderno tem como objectivo entender e atender o âmbito emocional das crianças, a parte 

afectiva e relacionamentos. Está ligado à Inteligência Emocional de Daniel Goleman e à inteligência 

Interpessoal dos médicos Gardner e Armstrong. Completa-se como Caderno pedagooogico # 27 

Auto-estima, sentimentos e conexão. 

As crianças e jovens do Terceiro Milénio em geral têm uma Inteligência Emocional supra-

desenvolvida, que em grande parte explica tanto o seu comportamento, às vezes extremo, as 

crianças hoje e sua empatia elevada, bem como seus modos particulares de aprendizagem e sua 

capacidade de "capturar" a nível emocional e energético as coisas. 

Trabalhar a parte emocional com crianças é essencial. Ande de mãos dadas com aquele caderno 

anterior que desenvolve a parte física. Quando nosso corpo físico está mais estável, também, as 

nossas emoções estão mais estáveis, igualmente, é quase uma lei da natureza. Todas as emoções são 

registadas no corpo e vice-versa, o que está acontecendo no meu corpo provoca uma emoção 

(sopro, carinho, sorriso, gritos, etc.). Por exemplo, quando temos medo, nosso corpo também fica 

doente, quando temos um rancor pode desenvolver câncer, ou quando nos rimos nosso sistema 

imune realça. A parte emocional é tão importante na educação, que, por exemplo, se uma criança 

tem problemas emocionais não resolvidas ou sua parte afectiva está destroçada, apenas pode reter... 

20% da aula, de acordo com Gaia Medina, terapeuta e o e pesquisadora espanhola (Medina, 

2003:cp). 

A parte emocional é parte do desenvolvimento global. Isto corresponde a como se sente, tanto 

consigo mesmo, como com seus relacionamentos. É parte da socialização que ocorre todo tempo na 

escola e na sociedade em geral. 

Daniel Pacheco, terapeuta e conselheiro pedagógico, explica o seguinte: 

"Nestes tempos em que a parte emocional é muito forte... sentimos muitas coisas ao mesmo 

tempo." É importante não nos deixar levar por nossas emoções. Deixe fluir. Sem reprimi-las, se nós 

não soubermos processá-las, correm demasiado e originam depressão, suicídio, doença forte. Na 

verdade, quanto mais se reprimem as emoções, mais crescem, e tendem a sair por outro lado. Isso 

causa alguns problemas de comportamento, medos, fobias, vícios, tiques, coisas que de alguma 

forma, fazem-nos não as sentir, para não lidar com elas (escondem-nas). E não obtemos uma vida 

social saudável, porque o corpo emocional nos ajuda também a conectar-nos com o nosso meio, 

entre as pessoas; É um corpo muito social. Nosso corpo físico ajuda-nos a mover, organizar coisas, 

etc. e o nosso lado emocional ajuda-nos a interagir com outras pessoas. Então, se há algo reprimido, 

as crianças e jovens não podem ter relações estáveis com outras pessoas, estão fechadas, não se 

amam, sentem-se instáveis, elas pensam que não valem nada, que não merecem as coisas nem 

amor. Eles não têm auto-estima, tudo isso faz parte da área emocional. Elas podem ser violentas, 

agressivas, rebeldes. Elas não podem ficar sozinhas, têm de ter amigos, festas. Outros tornam-se 

demasiado introvertidos. 

Uma característica importante do corpo emocional é que as emoções são re-activas, ou seja, eles 

podem reactivar-se muitos anos mais tarde, num segundo, como se fosse ontem. As emoções não há 
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tempo (para a mente, sim). É por isso que é importante trabalha-las porque todas as coisas 

reprimidas permanecem. Sempre que passamos de uma fase para outra (infância, adolescência, etc.), 

há muitas emoções envolvidas, sentimos muitas coisas e podemos arrastá-las ao longo da vida se não 

as processarmos correctamente. Há coisas que funcionam como um detonador: lugares, pessoas, 

aromas, música, por exemplo, que num segundo leva-nos 10 anos atrás, ao que sentimos 

exactamente nessa altura. O mesmo acontece com relacionamentos. Quando terminamos um 

relacionamento, é importante processá-la, perdoar, fechar círculos, sanar a separação 

emocionalmente, para não deixar assuntos inacabados. Se não permanece anos pendente... 

Há desfasamento se tentamos viver o presente com cargas emocionais do passado. O corpo 

emocional é o mais activo em nossos corpos, mais até do que o físico. Por isso é importante aprender 

a superá-lo, lavá-lo, perdoá-lo... As emoções são como água, vão e vêem, em constante mudança, 

eles são pouco estáveis. A água é estável apenas quando está contida em um lugar físico, se ele não 

transborda, pinga, dilui-se, perde-se… por isso, a importância de um corpo físico saudável que 

contenha nossas emoções. 

É importante equilibrar bem o nosso corpo emocional desde da escola, como um hábito de vida, 

aprendendo a maturidade emocional, equilíbrio e paz interior. Se não, nossas vidas podem 

facilmente tornar-se um caos. É como viver num mar de emoções e não ter controle sobre elas." 

(Pacheco, 2009:cp). 

Benefícios terapêuticos 

Ter um bom desenvolvimento a nível emocional, explica Daniela Martínez, terapeuta holística, 

implica: 

- Saber mais sobre nossas emoções e necessidades pessoais domésticas. 

- Alcançar boas relações com os outros. 

- Ter uma boa capacidade de colocar limites dentro de relacionamentos e ter o domínio da nossa 

vida. 

- Dá independência e auto-suficiência. 

- Ser responsável consigo e com os outros. 

- Tem uma boa capacidade de auto-aceitação e auto-estima, que nos dá uma identidade própria em 

frente aos outros. 

- Encontrar nossos próprios talentos e vocação. 

-Tomar as decisões certas a nível profissional e pessoal. É por isso que também está ligado com a 

prosperidade e abundância. 

- Ter alegria, optimismo e vitalidade, coragem e perseverança. 

 

Não trabalhar suficientemente esta área, pode resultar: 

- Depressão melancólica, tristeza. 

- Falta de auto-estima. 

- Incapacidade de definir limites sobre os outros. 

- Relações de dependência e conflito. 
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- Ganância, raiva, inveja. 

-Problemas em órgãos reprodutivos. 

- Falta de apetite. 

(Martinez, 2009:ae). 

 

Benefícios educacionais 

Desenvolver a inteligência Emocional no ambiente escolar, permite-nos: 

- Abrirmos suavemente a área cognitiva. 

- Ter maiores oportunidades de sucesso do que quando se usa apenas o coeficiente mental (IQ). 

- Ser capaz de trabalhar em equipa. 

-Ter boas relações, mas sem depender delas. 

- Superar mais facilmente os problemas de Deficit de Atenção Hiperactividade. 

 

Base cientifica 

 
Luis Angel Diaz, director da CMR – Celular Memory Release e fisioterapeuta qualificada, explica a 

importância das nossas emoções: 

"No cérebro, o hipotálamo é responsável pela síntese de proteínas, adaptando-os para as diferentes 

funções orgânicas. Estas proteínas especializadas - chamadas neuropeptídios - são libertadas na 

corrente sanguínea quando um estado emocional é accionado. Cada estado emocional produz uma 

espécie de neuropeptídeos diferentes, estes viajam rapidamente através da corrente sanguínea para 

encontrar as células que possuem os receptores apropriados para eles”. (Diaz, 2008:105). E então as 

emoções integram-se no corpo físico. 

O cérebro emocional está localizado na parte central do cérebro humano; é composto de tecido 

neuronal de estrutura límbica, diferente do córtex cerebral, também chamado de estrutura de 

matéria cinzenta. Isto é porque, como explica o psiquiatra francês David Servan - Schreiber, há pouca 

comunicação entre os dois, entre o cérebro emocional e o córtex cerebral. O cérebro emocional está 

directamente ligado ao coração e à respiração através do sistema simpático e parassimpático. O 

cérebro emocional funciona de forma diferente, tanto em processos de aprendizagem como nos da 

saúde. 

"Dentro do cérebro humano, está localizado o cérebro límbico ou emocional. Estas estruturas 

chamadas límbicas são as mesmas em todos os mamíferos. São compostas de um tecido neural 

diferente daquele que compõe o cérebro cortical, é responsável pela linguagem e pensamento. As 

estruturas límbicas, por seu lado, estão encarregadas das emoções e reacções de sobrevivência [...]. 

Na parte mais profunda do cérebro está a amígdala, um núcleo de neurónios onde se originam todas 

as reacções de medo." (Servan-Schreiber, 2003:23). 
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   Cérebro emocional ou cérebro límbico 
 

 

 

 

 

Figura: cérebro emocional ou cérebro límbico em 

cima do Cérebro réptil e por baixo do córtex 

cerebral 

 

 

         
http://media.photobucket.com/image/cerebro%20triuno/rey_hades/cerebrotriuno.jpg 

 
Dr. Servan-Schreiber explica que: 

"A inteligência Emocional é a cura e auto-cura. Libera traumas do passado que não podem ser 

liberados pelo córtex cerebral. Memória emocional é a sede do trauma e é o gatilho adequado, a 

mente emocional reage como se o presente fosse  o passado. Pode, portanto, libertar o  trauma em 

qualquer parte física, pois cada emoção importante tem seu selo biológico onde está somatizado". 

(Servan-Schreiber, 2003:23). 

Com os processos terapêuticos de libertação de memória emocional de (por exemplo da liberação 

Somato-emocional, LSE Dr. Upledger e biofísico Dr. Zvi Upledger ou liberação da memória celular 

CMR - célula de memória Lançamento de Díaz), o cérebro emocional reorganiza a memória 

emocional num novo padrão curado e funcional ,o que é chamado em algumas terapias Reset 

(Redefinir). Há, portanto, uma importante ligação entre a Inteligência emocional e o próprio corpo. 

Uma terapia alternativa muito poderosa que é baseada no princípio de cura e auto-cura do cérebro 

emocional, é uma terapia da integração neuro-emocional pelos movimentos oculares em EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing, desprogramação e reprogramação através de 

Movimentos dos Oculares Rápido). O início do EMDR baseia-se precisamente no facto de que existe 

em cada um de nós, mecanismos digestão natural de trauma emocional ou sistema de 

processamento de informação adaptável, que é processado no cérebro emocional. 

 

 Um tipo de EMDR lúdico ocorre naturalmente, por exemplo, no malabarismo, que executa 

constantemente os movimentos oculares. O malabarismo, nesse sentido é excelente para incorporar 

no programas de tratamento, divertido e útil com as crianças e jovens trabalhadores na rua. 

 

Veja mais no capítulo 5 do livro Pedagooogia 3000. 
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Actividades recomendadas 

Existem vários eixos de actividades: aqueles que ajudam a reconhecer nossas próprias emoções, os 

que permitem processá-las, aqueles que enfatizam as relações e os que reforçam as outras 

características relacionadas à inteligência emocional. 

1. Actividades de reconhecer nossas próprias emoções 

- Escrevê-las, desenhá-las ou falar sobre elas. 

- Escrever nossa biografia. 

- Fazer o exercício "como me sinto". Pergunte às crianças como se sentem. Podem dizer ou desenhar. 

Se o grupo é grande pode fazê-lo em grupos de dois. Terminar sempre com um exercício de 

harmonização (veja como fazê-lo mais adiante). 

- Ser capaz de localizar nossas emoções em nosso corpo. 

- Artes e música. 

 

Ver mais exercícios no livro Pedagooogia 3000, páginas 186-192. 

 

2.  Poder de processar correctamente as nossas emoções 

 Arte, danças, música, trabalhar as cores, todas as formas criativas libertam emoções 

 Bio-dança (Rolando Torro). 

 Katsugen,  movimento libertador e regenerador (ver Caderno pedagooogico # 21 Formas  e 
movimentos). 

 Artes marciais, ioga. 

 Alinhamento Energético, sob a forma de jogo ou outro. (Veja exemplos abaixo) 

 Teatro. 

 Histórias onde o herói sabe lidar com suas emoções e ideais. Para jovens, novelas e filmes com o 

 mesma finalidade. 

 Trabalhar a auto-estima constantemente. Ver Caderno pedagooogico # 27,  Auto-estima  
sentimentos e conexão. 

 Exercícios liberação da voz, gritar, cantar. 

 Valorizar o nosso nome: repeti-lo, desenhá-lo, decorá-lo, cantar, etc. 

 Exercícios de respiração consciente 

 Movimentos oculares, malabarismo. 

 Contacto com a natureza. 

 Massagens. 

 Riso (riso terapia). 

 Afirmações positivas (ver caderno pedagooogico # 27 Auto-estima, sentimentos e conexão). 

 Leve as crianças para sítios com  água: rios, cachoeiras, mar, lago, etc. Todo os sítios  de água 
limpa. Também, banho na banheira, misturando na água do banho com pétalas de rosas, 
essências, etc. 

 Procure ter professores e pais que já resolveram seus problemas emocionais. Eles devem ser 
emocionalmente estáveis, senão destabilizam ainda mais as crianças e jovens. 
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É importante entender a gestão das emoções presentes e passadas como duas dinâmicas diferentes 

no que respeita à sua manipulação. 

 

 AS emoções presentes: Fluem. Uma vez percebidas para ser, no caso de serem extremas 

(felicidade extrema ou raiva extrema) procede-se ao seu equilíbrio, simplesmente deixar fluir, 

respirando, ou pedindo perdão imediatamente no caso de termos magoado alguém. Devemos 

ensinar isso na escola e em casa. É parte da educação integral. 

 As emoções e traumas passados não curados: Trata-se de terapias emocionais (ver terapias 

extracurriculares mais adiante). Esta secção pode ser parcialmente tratada na escola com 

exercícios da de artes, movimentos, trabalho da voz, mas se o trauma foi forte, estes trabalhos 

competem, normalmente, a terapeutas especializados. 

 

3. Relacionamento interpessoal  

 

 Organização de círculos de emoções, onde as crianças, os jovens podem expressar-se livremente. 

 Certifique-se de que crianças e jovens têm actividades emequipa regularmente. 

 Trabalho a saudação, a despedida (individual e colectiva). 

 Abraço (abraço-terapia). 

 Ensine a diplomacia, cordialidade e optimismo. 

 Saber reconhecer as emoções dos outros e lidar com eles (por exemplo jogo: Como te sentes? É 

feito dois a dois. Sentir como o outro se sente e então perguntar-lhe para saber se acertámos. 

Sempre terminar com  harmonização. 

 Reforçar a cultura da Paz em geral, para toda a escola e promover a Comunicação Não Violenta 

(CNV). Ver caderno pedagooogico # 24 Cultura de Paz planetária. 

 

4 Reforçar as outras características relacionadas à Inteligência Emocional 

 

Fazer exercícios que são favoráveis ao desenvolvimento de: 

 

 A linguagem metafísica. 

 Os símbolos. 

 Respostas imediatas. As emoções precisam de acções instantâneas. 

 A colaboração, a Inteligência Emocional é solidária. 

 O efeito detonador, percepção: por exemplo, exercitar: " O que me lembro?" E, assim, acessar a 

memória celular e outros registos. 

 A liberdade. 

 O actor e o co-criador. 

 Auto-cura e cura. 

De acordo com Goleman e o psiquiatra francês Servan-Schreiber, todas estas são características da 

Inteligência Emocional. Nós devemos trabalhá-las na escola e em casa e em qualquer idade. 
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Em casa 

 
Todos os itens anteriores. E também: 

 

 Colar na parede as conquistas, obras de arte, diploma, de nossos filhos; Tudo ajuda a valorizar. 

 Fazer reuniões de família e ESCUTAR as crianças de verdade. 

 Saber pedir perdão (dando o exemplo, nós, os adultos). 

 Fazer actividades juntos, conjunta e solidariamente. 

 Tome cuidado com a hora de acordar e ir dormir, abraçar, ficar um pouco na cama de seus filhos, 

contar histórias mutuamente, escutar, acariciar (o sentido do tacto é importante para reforçar a 

parte emocional), rir junto, fazer piadas, brincadeiras… viver felizes. 

 Cuidar do momento em que chegam a casa (perguntar-lhes como se sentem, um abraço, um 

sorriso, um louvor...) ou quando você mesmo chega em casa (ou seja, adulto, não deve chegar 

mal-humorado, stressado e pronto para largar o grito do século...). O mesmo, quando um sai da 

casa, avisamos  com carinho, onde vamos, quando voltamos, despedimo-nos com um beijo, um 

carinho, etc. 

 Mostrar aos nossos filhos o mais a miúdo possível, que os amamos tal como eles são. Prová-lo 

com a voz, abraço, olhar, carícias, o tom de voz, louvor, um telefonema, etc. 

 Ao invés de enfatizar quando fazem algo mal, elogie quando eles fazem algo bem. 

 

 

 

Conselhos das 13 avós 

 
As tradições dos avós incentivam a modelar e recompensar a conduta virtuosa, em vez de 

focar a restrição das faltas cometidas. 

As crianças devem ser tratadas com generosidade para despertar a bondade inata que está neles e 

ajudá-los a alcançar a realização pessoal. (Schaefer, 2006:222ss). 

 

 
 

Exercícios de equilíbrio físico 
 

Ter uma bom equilíbrio físico ajuda ter um bom equilíbrio emocional (e vice-versa), porque isso nos 

obriga a trabalhar com a mente em branco, ou seja, ajuda ao controlo mental (se não caímos!). 

Recomenda-se fazer exercícios de equilíbrio (em qualquer idade) através de dança, ioga, artes 

marciais, etc. Também ajuda os professores e terapeutas com o diagnóstico, porque se uma criança  

não mantém um bom equilíbrio físico, deve-se suspeitar que tem problemas emocionais. 
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Também tem vigas e troncos no recreio para andar neles como se fosse uma ponte. Desafios para ver 

onde o equilíbrio está em jogo (pode fazer isso com um copo de água, sem deixar cair a água, ou com 

um ovo na colher, é divertido...), entre muitas outras idéias. 

 

Como já vimos, o malabarismo também é excelente 

 

Exercícios práticos 

 

1. Ordem dentro e fora 

Arrumar e limpar nosso espaço exterior, que corresponde ao nosso espaço interior emocional. E 

como as crianças aprendem com o exemplo, não ficar atrás deles todo o tempo com a limpeza e a 

ordem, vão fazê-lo naturalmente quando precisarem. Basta ter um par de regras claras e decididas 

entre todos e nada mais. Isso se aplica tanto para a sala de aula como para casa. 

  

2. Espelho, espelho... 

Exercício do espelho: cada vez que se olha no espelho, dizer em voz alta: "Eu amo-me, eu aprovo-me 

e aceito-me. Eu quero, assim como eu sou "olhando-se nos olhos. Isto permite enfrentar-se a si  

mesmo e descobrir que somos o nosso melhor amigo. 

 

3. Como é a minha atitude corporal? 

Técnica Alexander. Trata-se de tomar consciência e corrigir posições defeituosas do corpo. Por 

exemplo, estar sempre inclinado sobre um lado, a cruzar demasiado os braços e pernas, roer as 

unhas, olhar para baixo quando nós caminhamos, etc. Ao corrigirmo-nos fisicamente, isso, ajuda-nos 

a tomar consciência do que está por trás desta postura padrão e a corrigi-lo também.  

 Ver www.tecnicaalexander.es de Frederik Matthias Alexander da Australia. 

 

4. Queres estar bem? Faz um Tapping 

O tapping é um método simples para se libertar de emoções negativas, que consiste em estimular 

uma série de pontos de acupunctura, tocando com a ponta dos dedos numa sequência que coincide 

com certos meridianos energéticos (canais onde passa a energia no corpo). Ao fazer isso libertamos 

emoções estagnadas (por isso, seu nome em inglês Emotional Freedom Technique ou Técnica de 

libertação emocional) e permitimos que a energia flua novamente e assim ajuda-nos a desbloquear o 

que tem sido consequência de um trauma ou simplesmente um aborrecimento ou mau momento. 

Assista a vídeos em: 

http://www.youtube.com/watch?v=QSIKjtfA8aI 

http://www.youtube.com/watch?v=Gu32kZVngnQ&feature=related (este está muito completo e 

detalhado e está em espanhol) 

http://www.emofree.com 

 

 

5. "Transmutar" 

Fazer exercícios para reconhecer e gerir as emoções, por exemplo: 

- Desenhar ou escrever o que sinto. 
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- Se eu me sinto mal, "transmuto" ou transformo em algo positivo, desenhando ou escrevendo como 

eu me sinto, como eu quero ser, etc., com algum exercício de transformação (cor, desenho, som, 

violeta de intenção,...) 

 

6. A Inteligência Interpessoal 

Exercícios para desenvolver a inteligência interpessoal 

- Desenhar ou escrever como percebo um parceiro de equipe. 

- Se eu sentir que o parceiro está errado, transformo o seu estado de espírito, dizendo-lhe todas as 

coisas positivas que eu vejo e vemos todos nele. 

 

7. A água é um milagre! 

Levar as crianças para sítios com água: Rio, cascata, mar, lago, que tenham água limpa. Em casa 

providenciar banhos de banheira com água e pétalas de rosa, essências, etc. (quer sejam pequenos, 

adolescentes ou adultos, é igualmente bom). 

 

8. Auto-responsabilidade 

Estar ciente das nossas emoções (o modelo de auto-responsabilidade de Luis Ángel Díaz) 

O modelo de auto-responsabilidade permite que você deixe o papel da vítima, envolve acomodar a 

vida e conectar-se com o corpo de luz, diz o Dr. Luis Díaz. 

 

Como se faz? 

1. Reconhecendo: "Estou com medo, estou com raiva, eu estou triste, estou animado, eu estou 

animado, sinto-me atraído..." 

2. Localizando: Observando em que parte do corpo está exactamente esse sentimento. 

3. Intensificação: Amplificando ao máximo o que eu sinto. 

4. Permitindo: Movendo-se, sacudindo, fazendo barulho (Nota: isso é deixar fluir através do corpo, 

cada sabe o que melhor lhe convém. Ver, por exemplo: Katsugen no Caderno  pedagooogico #21 

Formas e movimentos). 

5. Respirar. 

(Adaptado de Díaz, 2008:67 

 

Como fazer um exercício simples de harmonização com meus 

alunos? 
 

Fase 1 Destressar 

1. Respirar e expirar fortemente pela boca e com o som, como se nós estivéssemos soprando 

para esvaziar completamente os pulmões. 

2.  Levantar e abaixar os ombros. 

3.  Levantar os braços e uni-los por cima da cabeça. Deixar cair os braços rapidamente, 

soprando forte. 

4. Dar 10 saltos rápidos. 

5. Soltar o corpo dando saltinhos, sacudindo as mãos e os braços ou dando pontapés no ar. 

6. Fazer um comboio onde cada criança dá uma massagem nos ombros da outra criança. 
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7. Qualquer exercício que o professor sinta que pode destressar as crianças. 

 

Pode fazer todos os exercícios seguidos ou escolher alguns deles. Repetir 3 vezes cada exercício. 

 

Fase 2 Conexão com a Terra 

1. Exercícios envolvendo o sentir os pés e as pernas, as plantas dos pés, virar os tornozelos, 

mexer os dedos dos pés e sentir a energia da Terra. 

2. Pisar o chão rapidamente, como se estivesse marchando. 

 

Fase 3 Alinhamento energético 

1. Levantar os braços e uni-los por cima da cabeça. Ir baixando suavemente as duas mãos 

juntas, tomando consciência de que me estou alinhando, eu estou em paz e me estou 

conectado comigo mesmo. 

2. Levantar e baixar as mãos alternadamente, como se estivéssemos seguindo um tubo, 

mantendo a intenção de que me estou a alinhar e unificar. 

3. Levantar de ambas as mãos, juntamente com as palmas das mãos para cima, como se 

segurasse uma bola entre as mãos, à altura da boca dar uma volta às mãos, ficando com as 

palmas das mãos para baixo e ir baixando. Concentro-me em minha respiração pelo nariz. 

 

Fase 4 Agradecimento 

1. Agradeço à Terra, à Vida, a esse  dia em particular, etc. 

2. Sorrio para a primeira pessoa que vejo. 

 

Como fazer um circulo de emoções na aula? 

 

Inicialmente este exercício tem origem no método de Montessori. Chamaram a "linha" porque 

fisicamente desenha-se um círculo no chão e as crianças sentam-se à sua volta. 

 

Descrição 

 

 -Em primeiro lugar, acordar a hora e o local do circulo. É melhor que seja sempre no mesmo 

lugar e à mesma hora, embora não seja essencial. É melhor se isso puder ser feito 

diariamente, cerca de 10 minutos. Se não, pelo menos uma vez por semana com uma sessão 

de 30 minutos mais ou menos. 

 -Todas as crianças sentam em círculo, incluindo o professor e o assistente ou qualquer pai 

que queira ajudar. O círculo é o mais perfeito possível, ninguém fica na segunda linha. 

 -Regra de ouro: O adulto fala o menos possível (às vezes custa, faça a técnica de artes 

marciais de pôr a língua no céu da boca se é difícil de ficar em silêncio). 

 -Espera-se que as próprias crianças dirijam o círculo. Estabelecer a regra para não cortar a 

palavra ao colega. Quando acabam de falar, podem tocar no chão com as duas mãos para 

indicar que finalizaram ou inventar qualquer outra maneira. As próprias crianças podem 

inventar uma Também, funciona bem tem um pau para falar, quem tem o pau  fala, ou uma 

bola, ou algo assim. Continue tentando... 
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 Adulto encarrega-se de que todos falem. Pode delegar esta função a uma criança voluntária. 

Controlar também o tempo, porque as crianças ficariam o dia todo com esta actividade. 

Quando faltar 3 minutos. Avise-os. 

 Começar com três respirações profundas, danado as mãos (opcional). Então Depois soltar as 

mãos e começar. As crianças escolhem o tema que querem. A idéia é que exponham as suas 

emoções. É um lugar livre e seguro onde ninguém vai julgar ou dizer alguma coisa. Essa é a 

parte mais importante. O adulto não comenta nada, deixe as crianças se aconselhem entre 

eles. Leva mais tempo mas é a maneira de fazê-lo. Tenha paciência. Tudo o que acontece 

está bem. É para aprender a ouvir e respeitar. Apenas se agradece e passa para outra 

criança. 

 O final deve ser fechado com um exercício. Depende do tempo que tenha disponível. O mais 

rápido é pedir a cada criança, um por um, que diga como se está sentindo apenas com uma 

palavra. Ou que diga  uma palavra positiva que com que deseja brindar o grupo (paz, 

harmonia, etc.). 

 Também pode desenhar como se sente, ou fazer uma música ou uma pequena dança. 

 Em seguida, levantamo-nos, damos as mãos, nos agradecemos, ao dia, à terra, etc. (deve 

variar dependendo do dia). Se a sessão foi forte, é bom para darmos um abraço. Cada sessão 

é diferente. Há que fluir. Uma salva de palmas para cortar a energia também é bom. 

Terminar sempre com uma harmonização suave. 

 

Estas condições gerais são mais ou menos o formato, mas pode ir aprendendo, mudando, inovando 

na sua aprendizagem.  

Por favor faça-o e verá uma diferença enorme em sua classe e sua escola. 

 

Uma vez por mês pode ser uma boa idéia fazer uma sessão mais longa e finalizar com um lanchinho 

para convívio. 

 

Depoimentos 

 

"Em criança e adolescente, eu tinha muitos problemas de auto-estima. Era como se não me merece 

nada, nem amor, nem coisas, nem abundância ou amizades. O que aconteceu comigo foi na infância, 

houve momentos onde me senti grande vergonha perante os outros, especialmente na escola, 

porque as outras crianças não se importavam muito comigo, riam de mim, outros,... 

Era normal para eles. Mas para mim, instável emocionalmente e muito sensível, qualquer coisa que 

me dissessem afectava-me  terrivelmente. Foi horrível, e na escola, ninguém nos ajudou com estas 

questões.  Estava sozinho, terrivelmente sozinho. Isto passou-se durante toda a minha infância, 

adolescência e juventude. Não desapareceu. Então eu tive que eliminá-lo, trabalhá-lo, senão durante 

toda a minha vida ía ter sérios problemas de auto-estima, o que poderia afectar-me em todos os 

aspectos: a nível de casal, família, trabalho e até mesmo no meu nível económico. 
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Como é que eu fiz? 

Eu tinha que limpar e perdoar estes acontecimentos do passado, com visualizações e técnicas de 

libertação (no meu caso escrevendo-os e perdoando-os). Eu também trabalhei a visualização com 

cores, até limpá-los completamente. (Ramiro, 24 anos de idade, Bolívia, 2009:cp) 
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Terapias extra-escolares 

 

Podem ser feitos em casa ou durante uma actividade extra-escolar, se possível com uma terapeuta 

profissional. 

 

1.  Visualizações  com quartzo rosa 

Exercícios para a auto-estima: trabalhando com quartzo rosa, imaginar que se entra dentro do quartzo Rosa, 

imaginamos um templo rosado, é o nosso templo interior. Ao entrar o quartzo rosa estamos dentro de nós 

mesmos. Deixe-se ir, fluir... Você pode exibir o mestre interior, em seguida, desenhar ou expressá-lo por via 

oral ou de outra forma, tais como: escrevendo, cantando, desenhando, pintando, etc. (Pacheco, 2009:cp). 

 
2.  Visualizações com água 

Todo o trabalho com as emoções é feito com o elemento  água: mar, rio, lago, cascata, etc. Fechar  os olhos, 

visualizar um corpo de água e deixe-mo--nos levar pelo que nos faz sentir. De acordo com o que cada um vai 

imaginar, assim são suas emoções, por exemplo, se a água que vemos está tranquila ou agitada, ou se é uma 

cascata ou um mar, isso reflete o nosso estado interior. (Pacheco, 2009:cp). 

 
3.  Visualizações com cores 

Veja a cor que vem à mente quando você tem a emoção que quer trabalhar. Por exemplo raiva e a cor que a 

criança vê o vermelho (a primeira cor que você vê é correcta). Tomar consciência da emoção, respirar e 

imaginar a cor oposta. Ou também pode excluir e ver tudo branco. (Pacheco, 2009:cp). 

 
4.  Nossas emoções e os movimentos oculares rápidos  

Saiba como limpar o passado, ou seja, não carregar com  fardos emocionais toda a vida (higiene emocional). As 

emoções são como a água, são contínuas e mudam o tempo todo. Fluir com o emoções, não ficar preso. 

Normalmente à noite quando dormimos, limpamos pequenos traumas do dia com o movimento rápido dos 

olhos (MOR). Corresponde a um momento do sonho quando os lóbulos oculares se movem rapidamente e 

diretamente procedendo à limpeza dos bloqueios de cérebro emocional. 

Como já vimos anteriormente, a terapia de integração neuro-emocional pelos movimentos oculares 

EMDR (Eye Movement Desensitizationwand Reprocessing), desprogramação e reprogramação através de 

Movimentos Oculares Rápidos permite curar traumas grave deforma muito rápida, segura e permanente. 

 

Um tipo de EMDR brincalhão é o malabarismo, que executa constantemente movimentos oculares. O 

Malabarismo neste sentido é excelente para incorporar nos programas de tratamento divertido e útil para, por 

exemplo, as crianças e os jovens trabalhadores da rua, com ou sem transtornos de adaptação social. 

 

5. Alinhamento energético 

Podemos fazer o exercício, sob a forma de jogo ou de outra maneira, ir sentindo nossos centros energéticos 

(com a orientação de uma pessoa ou um terapeuta que saiba deles), ver que cor "Vemos" ou sentimos em cada 

um, sentindo como transformando e conectando-se uns aos ouros. Tudo isso usando a imaginação ou 

visualização. Se sentimos que um centro energético não é harmonioso dizemos e damos-lhe a cor adequada 

para ajudá-lo a  funcionar corretamente. (Martinez, 2009:cp). 
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Ficha Técnica 

Caderno  Pedagooogico 3000 #4 
Titulo Desenvolvimento Emocional Integral 
Definição O desenvolvimento emocional integral consiste em qualquer trabalho 

terapêutico ou educacional que permita reforçar o corpo emocional da 
criança ou jovem. É para ajudar a reconhecer nossas próprias emoções, 
processá-las, melhorar as relações interpessoais e fortalecer as outras 
características relacionadas à inteligência emocional 

Tipo de ferramentas 
utilizadas 

Ferramentas da Inteligência Emocional e ferramentas bio-inteligentes, 
principalmente 

Exemplos de actividades - Actividades para reconhecer nossas próprias emoções: Artes e música. 
- Actividades para poder processar correctamente nossas emoções: 
Artes, danças música, trabalhar as cores, teatro, auto-estima, exercícios 
de libertação da voz, gritar, cantar exercícios de respiração, movimentos 
oculares, riso-terapia, afirmações positivas. 
- Actividades para reforçar as relações interpessoais: circulo das 
emoções, tarefas de equipa, saudação, despedida, abraço-terapia, 
diplomacia, cortesia, optimismo. 
- Introduzir acultura da Paz 
- Comunicação No Violenta(CNV) 
- Reforçar as outras características ligadas à Inteligência Emocional 

Tipo de inteligências 
múltiplas envolvidas 

Inteligência emocional 
Inteligência inter e intrapessoal 

Áreas curriculares nas 
quais se pode 
desenvolver 

Filosofia 
Psicologia 
Artes(todas as artes) 
Música 
Desde da pré-escola até Á universidade, abrir um espaço especial em 
todos os horários e criar uma questão para si: desenvolvimento pessoal, 
crescimento pessoal, auto-estima, circulo das emoções 

Facilita o 
desenvolvimento 

Do eu pessoal 
Do eu colectivo 

Recomendações - Que se trabalhe diariamente a parte emocional, de uma maneira ou de 
outra, é vital para as crianças. Reforçar este trabalho diariamente e aos 
fins de semana. 
- Recomenda-se que os adultos que lidam com crianças apresentem um 
estado emocional são e estável. 

Variações Segundo o país, ecologia, idade cultura… 
Às vezes a gestão das emoções está muito ligada à cultura. Leve isto em 
conta quando se trabalha nesta área. Respeitar. A mudança mais 
importante está no coração. 

Ver também Caderno pedagooogico # 13 Os quatro elementos, os quatro corpos 
Caderno pedagooogico # 24 Cultura da Paz planetária 
Caderno pedagooogico # 27 Auto-estima, sentimentos e conexão 
Caderno pedagooogico # 28 Técnicas anti-stress para professores e pais 
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Co-criando meu próprio caderno 

Minhas notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer um resumo final em forma de mandala par pôr no frigorifico ou onde queiras… 
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Temas de reflexão e idéias práticas para si mesmo 

 

1. Procuro mais informação sobre a Inteligência Emocional. 

2.  Tipos de aulas de riso-terapia e palhaço. Também a partir de abraço-terapia. 

3.  Se houver na minha cidade, eu tenho umas aulas de dança. São excelentes para deixar fluir 

as emoções. 

4.  Procuro de filmes com valores e onde os heróis encarnam tudo o que está descrito neste 

folheto. Também a música. Compartilho com os colegas, os filmes e as músicas que me 

trazem bons resultados (e por favor, envie-nos uma cópia dos títulos para fazer um banco de 

dados, de acordo com as idades e culturas, a  npaymal@pedagooogia3000.info). 

5.  Cuidar a saudação de manhã na minha família e meu trabalho e a despedida. Eu faço a 

ênfase na educação, todo o tempo. Lembro-me que: os meus alunos e meus filhos aprendem 

pelo exemplo. Eu uso as palavras mágicas: Obrigado, por favor, de nada... Eu posso colar 

afirmações positivas e palavras de cortesia na parede da minha sala de aula no início do ano, 

juntamente com fotos de crianças felizes que se abraçam, partilham, etc. Obviamente 

fazemo-lo juntamente com as crianças). 

6. Estudo como implementar afirmações positivas e completo-o com o caderno pedagooogico # 

27 a auto-estima,  sentimentos e conexão. 

7. Quando falo, olho nos olhos para as crianças e as pessoas em geral, e escuto-os (excepto se 

não é culturalmente aceitável). Quando escuto as crianças, ponho me à sua altura, ou seja, 

fico de cócoras ou sento-me num banquinho baixo. 

8. Quando caminho, olho para o horizonte, que está à minha volta, pescoço e cabeça erguidos. 

Quando estou de pé, tenho os pés firmemente no chão, em posição sempre estável e firme. 

Evitar saltos altos (para mulheres) e vou para minha sala de aula ou para trabalhar com a 

roupa mais confortável que possa. 

 

9. SOS TECNICA DE EMERGENCIA 

Cada vez que começo a alterar-me, IMEDIATAMENTE, respiro profundamente e sorrio ( 

mesmo que de maneira forçada, não importa) Vai-se surpreender da eficácia desta técnica 

tão simples 

 

 

 

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. 
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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. 
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¿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-afetivo 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 Pedagooogía 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 

     

 

 

 

mailto:info@pedagooogia3000.info
mailto:emane@pedagooogia3000.info
mailto:boletin@pedagooogia3000.info
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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" 


