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  Desenvolvimento Ético-Solidário Integral 
 

Com este caderno pretendemos abrir um profundo sentido da ética do ser humano e o "Por que 

estás aqui? "e" O que vens cumprir? ". Vai muito além da moralidade, uma vez que envolve o 

nosso próprio propósito. Este caderno está em preparação.  

Enquanto isso, aqui ficam 13 leis fundamentais (retiradas do livro de bolso Pedagooogia 3000 e  

Expansão da Consciência, 2010), para estudar e vivê-las agora, pois representam 13 princípios que 

envolvem, inevitavelmente, cada momento da nossa vida1. 

 

Estes princípios baseiam-se Leis mais importantes que regem a vida, conectados e relacionados 

entre si, que nos fornecem um conhecimento básico do mundo da mente e como utilizar todo o 

seu imenso poder de uma forma construtiva e positiva para nossa vida e o progresso da 

humanidade. 

 

Resumidamente estas são:2 

1. Princípio de Mentalismo 

"Tu és um produto dos teus pensamentos." 

"No que pensa, é nisso mesmo que se torna". 

"Se acha que pode obter algo, isso acontecerá. Mas se acha que não pode, não vai 

conseguir..." 

 

2. Princípio da Correspondência 

"Como é lá fora, é também o é  no interior". 

"O forma como organizamos nossas vidas, é um reflexo da nossa vida interior". 

 

3. Princípio da Atração ou Princípio da Vibração 

"Você atrai para a sua vida o que você guarda em seus pensamentos". 

"Raiva, atrai mais raiva... bondade atrai a bondade para a sua vida ". 

 

4. Princípio da Dualidade ou Polaridade 

"Tudo tem o seu oposto." 

"Tudo é duplo: masculino-feminino, positivo-negativo, como o símbolo do Yin-Yang". 

 

5. Princípio do Ritmo 

"Tudo está anda como o balanço de um pêndulo". 

A esta lei une-se a lei do menor esforço. 

"A inteligência da Natureza funciona com fluidez, harmonia e Amor." 

                                                           
1 O resumo destas ditas leis foi gentilmente cedido por Tamara Jaramillo, educadora, psicóloga e Transpessoal  

2
 São as Leis Herméticas (em princípio são conhecidos através de Hermes Trismegisto desde o antigo Egito) e é muito 

importante conhecê-las, agir em harmonia com elas e ensiná-las através de jogos ou outras actividades desde tenra 
idade. São 7. Nós adicionamos 6. 
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"Sem pressa mas sem pausas". 

 

6. Princípio da Causa e do Efeito 

"O que semeias na tua mente, colherás na tua vida". 

"Se plantar sementes de ódio, não espere receber amor, respeito e paz". 

 

7. Princípio do Foco e Atenção ou Princípio da Geração 

"Onde está nossa atenção, é para lá que nossos pensamentos se voltam com mais 

frequência e interesse". 

"Pode-se concentrar em seus problemas e defeitos ou nas soluções, qualidades e 

virtudes. Depende de si! ". 

 

8. Princípio de Autocontrolo e Responsabilidade 

"Para recuperar o controlo das nossas vidas, é importante não culpar ou tentar controlar 

ninguém." 

"Concentre-se na sua própria responsabilidade e maturidade mental, emocional e 

comportamental". 

 

9. Princípio da Expectativa 

"O que você espera de alguém, quer seja positivo ou negativo, influencia a outra pessoa". 

Esta Lei tem a sua equivalente no Efeito Pigmalião3. Muitas pesquisas confirmam com 

efeito, a influência que têm as expectativas de educadores, tanto no desempenho como 

na condução de seus alunos. Ou seja, se tem expectativa em relação a alguém (quer seja 

positiva ou negativa), essa expectativa tem tendência a ser cumprida. 

 

10. Princípio da Intenção 

"É o motor para a ação e para perseguir um Sonho para até o alcançar." 

"A intenção pura e sustentada carrega a energia envolvida na matéria e na realização 

(provérbio chinês) ". 

"Qual é o seu desejo? Seu sonho? ". 

 

11. Princípio do Desapego 

"Permitir-me-ei e permitirei aos outros e às situações , a liberdade de ser como são" 

"Ser capaz de ver o Todo como É realmente, com todas as suas possibilidades e, a Vida 

fluirá como um rio". 

 

12. Princípio do Dharma ( o Dever) 

"Todo o mundo tem um propósito, missão ou realização na Vida". 

"O que é que tu queres ser?". 

 

 

                                                           
3
 O Efeito de Pigmalião verifica que as expectativas dos pais em relação aos filhos, dos professores em relação aos 

alunos e gestores em relação aos subordinados tendem a ser atendidas 
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13. Princípio do Amor Incondicional e da Compaixão 

"Mais clareza e percepção, mais compaixão" 

"O Amor move montanhas; É o Motor da Transformação" 

 

Esta é a Lei mais importante e todas as outras Leis que emanam desta fonte, alimentam-se e 

interagem com esta Lei! O objectivo que se encontra na base de cada um destes princípios é que 

os seres humanos podem chegar a esta Compreensão maior: a Compaixão!4" 

 

Tu és, o que o teu profundo desejo te impulsiona. 

Como é o teu desejo é tua vontade. 

Como é tua vontade, tuas ações são. 

Como são tuas ações, é o teu DESTINO. 

Brihadaranyaka Upanishad 4.5 IV 

 

 

Desde muito pequenas, as crianças devem familiarizar-se com estes Princípios, através de jogos, 

contos, manipulação de formas geométricas, canções, afirmações positivas, etc. … 

 

Ficha Técnica 

Caderno  Pedagooogico 3000 # 11 

Título Desenvolvimento Ético-solidário  Integral 

Definição Em elaboração 

Tipo de ferramentas utilizadas  

Exemplos de actividades  

Tipo de inteligências múltiplas 
envolvidas  

 

Áreas curriculares nas quais se 
pode desenvolver 

 

Política de Escolas e dos 
comissões de Professores e Pais 

 

Facilita o desenvolvimento  

Recomendações  

Variações  

Ver também  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A Compaixão está na origem da Criação e sua vibração é a Consciência superior na escala de Ascensão, 

a Unidade e ao Desenvolvimento Multidimensional do ser humano. (Tamara Jaramillo, 2010) 
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Dica das 13 avós e Desenvolvimento Integral Ético-solidário 

 

Nós, as Avós ensinamos a reciprocidade. 

Nós, humanos, "dois pés", sempre recebemos e nunca damos nada em troca. 

Se não há nenhuma reciprocidade, o equilíbrio natural não existe. [...] 

Rituais e cerimônias criam a energia da reciprocidade. 

Avó Agnes, EUA (2009:39) 
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Cadernos em ação! 

À medida que vamos explorando e compilando informações, expandimos estes cadernos... 

Convidamo-lo a enviar suas técnicas, idéias, sugestões, melhorias a: info@pedagooogia3000.info, 

com cópia para noemi.paymal@gmail.com e ivette.carrion@asirisac.org 

Estes cadernos podem ser encontrados no www.pedagooogia3000.info gratuitamente. 

Vamos colocar, melhorias e mais idéias à medida que avançarmos. 

 

 

 

Estes cadernos, podem ser reproduzidos livremente parcialmente ou na sua totalidade, desde que 

nada é alterado, seja mencionada a fonte e não há nenhuma reprodução comercial. 

Compilação: 3000 Pedagooogia 

Direitos de Autor: Noemí Paymal 

¿O que é Pedagooogia 3000®? 

 

É uma ferramenta educacional que permite a integração do Ser, desde da Prática, criando 

uma nova consciência pedagógica, a que chamamos de Terceiro Milénio, 

Daí seu nome: 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. 

 

Contacto 

imfo@pedagooogia3000.info, noemi.paymal@gmail.com 

www.pedagooogia3000.info 

(591) 2 241 7447, La Paz, Bolívia. 

 

 

 

Noemi Paymal, La Paz, Bolivia, 10-09-2010. 
Revisión de texto: Miguel Laura Villca 


