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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 
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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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Este caderno # 18, Som - Luz - Forma introduz a Tríade Som - Luz - Forma no sistema de educação 
e Como ensinar / aprender numa oitava superior de consciência. 
É complementado com os Cadernos; 
# 19, Sons 
# 20 de Luz e Cores 
# 21, Formas e movimentos 
e os livros de geometria Sagrada, # 29, 30 e 31. 
 
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 

Como ensinar / aprender numa oitava superior da consciência? 

A Tríade Som, Luz e Forma 

Considerar e integrar a Tríade Som, Luz e Forma no processo educativo por excelência, em  

qualquer nível que seja. A Tríade, som, luz e forma, remonta ao momento de Criação quando tudo 

começou. Tudo começou com o som. Daí é derivada na luz e então tudo tomou forma (matéria). 

Por isso é muito importante trabalhar com esta Tríade, porque cada um  recria algo seu; algo que  

ressoa muito profundo no Ser Humano. O som que é o Amor, atinge a luz que é a Sabedoria, 

seguidos da forma e do movimento que é a Vontade. 

Outra Tríade: criatividade, comunicação e cura que correspondem ao método ASIRI do Peru. 

Trabalhando  constantemente com esta Tríade, som, luz e forma, é uma maneira de estar mais  

próximo da oitava consciência, o que nos interessa agora especialmente,  para poder oferecer 

novos processos de educação, criatividade e amor, dando um salto de consciência na 

humanidade. 

SOM LUZ FORMA 

Amor Sabedoria Vontade 

Criatividade Comunicação Cura 

Lugar, Aldeia, Comunidade Centros de sabedoria 
Centros de Irradiação (futura 
escola - na aldeia) 

Centros de Cura e de 
Produção 

Tetraedro, vermelho, fogo Octaedro, amarelo, ar Cubo, verde, terra 

Sentir Pensar Fazer 

O Amor Incondicional As Leis Universais O Drama 

 

A Tríade Som, Luz e Forma por Graciela Croatta 

Devemos ter sempre presentes os  sons, as cores e a luz que nos fará lembrar nossos propósitos e 

funções. 

Som: O poder do som é um libertador, um curador  que nos liga a todas as dimensões, tanto com 

a parte inferior do centro da terra que nos  enraíza  nos, até às  dimensões mais subtis e cósmicas. 

O som é um veículo extraordinário. 

Luz, cor: Garantir que os locais de trabalho têm luz, cores e boa iluminação, do mais físico para o 

mais subtil ou espiritual. 

Forma e movimento: O movimento é ação, é especificar neste plano, é a realização e cura. 

Mover, tem a ver com fluxo, nos centrarmo-nos e encontrarmos nosso lugar no mundo sem 

competir com o outro, sem atropelar e nos sentindo seguros no nosso próprio corpo. 
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Tudo isto abre a consciência, expande-a e permite-nos  receber a energia que tem cada uma 

destas formas. Forma e movimento do interior do nosso corpo até às galáxias mais distantes, tudo 

é movimento e a forma como uma dança cósmica enorme, grandiosa e maravilhosa. (Croatta, 

2009. Resumo Cadernos pedagooogicos em  vídeo). 

Som-luz - forma activados pelo amor é educação sublime 

A linguagem do som-luz- forma activados pelo amor é educação sublime . Esta educação escreve-

se com um "E" maiúsculo,  uma vez que sugere que a Essência Universal está ancorada no nosso 

mundo para ser percebida, reconhecida, vivida e "glorificada", a nível individual e de grupo. O 

Amor Universal e incondicional é detonador da mesma. 

Por sua vez, conduz a uma educação activa, responsável e protagonista, permitindo a "captura" 

harmoniosa do elevar da consciência. Isso traduz-se em mudanças radicais não só no 

desenvolvimento pessoal dos seres humanos e nas ciências da educação, mas também em todos 

os outros ramos, tais como geopolítica, economia, ciências sociais, tecnologia e biotecnologia, 

meios de comunicação, saúde, ecologia, cultura, artes, etc. 

Como ensinar/aprender numa oitava de maior consciência? 

A expressão "oitava superior da consciência" vem da arte musical, quando notas, ré, mi, fá, sol, se 

tornam uma oitava musical parte superior mais nítida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração por Elías Del 
                   Cura: Escala musical. Está 
 entre uma nota e a oitava superior a esta. Por exemplo entre um Dó e o seguinte há uma oitava 
 

Em psicologia, a expressão passar para uma "oitava superior de consciência" corresponde a um 
salto de percepção de quântica e de compreensão, a que se chama  o "Insight".  
 

Trabalhando com o mecanismo de "gatilho" 

A nível educacional, a expansão de consciência obtém-se através do mecanismo dos "gatilhos". 

Um "gatilho", termo usado por psicólogos, significa o facto de uma actividade ou uma 

circunstância ser capaz de acionar mecanismos subliminares que despertam e desencadeiam 

processos de expansão, de percepção e sabedoria. 
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Os "gatilhos" são de natureza vibracional e são muitos. Eles podem ser: 

 pessoas 

 lugares 

 jogos específicos de elevação da consciência (por exemplo, o Guerreiro da Luz do Ray 

Sorigué) 

 técnicas de sons (por exemplo os sons sagrados dos povos nativos, tecnologia de música 

em Hemi Sync, harmônicos, etc.) 

 luz e cores, mandalas específicos 

 formas específicas e movimentos sagrados 

 geometria sagrada 

 magia mística (de Oscar Morovis) 

 símbolos ancestrais 

 energia de activação pedagógica-terapêutica 

 etc. 

Todas estas ferramentas permitem montar a cadeia de memórias até níveis impensáveis.   

É um processo duplo como explica o arquitecto Oscar Senmache1: 

Requer um activador ou indução, vinda de fora e ao mesmo tempo, um activador ou indução 

interna que crie um campo receptor para a indução externa. Por outras palavras, a mesma pessoa 

cria uma intenção, uma projeção, uma certeza ("acredita que é" e continua "imitar" a algo 

superior) que acelera a sua compreensão e lhe permite anexar a uma oitava superior de 

consciência, conhecimento e luz (que, no final, são todos atributos da mesma coisa). 

Vejamos dois casos: 

 O aluno não aguenta a indução externa e colapsa energeticamente. Não "acorda". Apenas 

fica um pouco estonteado e retorna ao seu nível anterior. 

 O aluno é capaz de criar uma aceleração interna com sua intenção clara e iluminada e 

"encaixa-se" na indução externa. Ele acorda e passa num instante para uma oitava 

superior da consciência, que desencadeia o potencial para receber mais conhecimento e 

luz. É equivalente ao ensino de iniciação antiga. 

O exemplo mais comum é surfar nas ondas do mar. O surfista deve acelerar para pegar a onda e 

depois deixar-se levar pela mesma quando se anexa à sua velocidade (Morovis, cp2:2010). 

Encantar-se e descodificar 

A capacidade de espanto é uma ótima maneira de acordar. A criança, por natureza, tem uma 

grande capacidade de se espantar, "encantar". Esta capacidade de entender a Vida a partir do 

espanto é uma maneira de ver o mundo de um nível mais elevado de consciência. 

Na verdade, diz Oscar Morovis, especialista do arquitecto na geometria sagrada aplicada: 

                                                           
1 Oscar Senmache, arquitecto, especialista em arquitectura sacro e em Geometria Sagrada aplicada à educação  holística. Lima, Perú. 
2
 Cp: Comunicação pessoal em Lima, Perú, durante o treinamento da ASIRI em Julho 2010 
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A capacidade de se "encantar" ou "espantar-se"  traz consigo a capacidade de gerar uma 

"experiência cristalizante" que se fixa na consciência, como quando Einstein, em criança,  

experimentou as forças magnéticas de um íman , lhe dado pelo seu pai. 

Por isso, há que incorporar estes três modos de percepção na educação global de hoje e de 

amanhã (e como também era antigamente): o espanto (encanto) , a relação e a compreensão da 

realidade, em conjunto, dão a capacidade de decodificar os elementos que compõem o universo 

inteiro. Alcança-se  através de exercícios  específicos feitos na sala de aula, no campo, com a 

família ou trabalhos individuais de Som, Luz e Forma. Assim, a Natureza é o melhor meio para 

descodificar e compreender as estratégias de Evolução, uma vez que permite: 

 Descobrir as estratégias de Evolução da natureza. Por exemplo, a criança pode observar 

as inteligentes estratégias de desenvolvimento de um animal e ficar surpreendido. 

 Compreender as transformações, as crianças adoram esta parte. A natureza faz isso 

continuamente. Por exemplo, a metamorfose da borboleta, fotossíntese, germinação... 

 Estudar e compreender a simbiose, ou seja, as relações entre si, a troca. Por exemplo, um 

beija-flor e a flor, tubarão e um peixe que limpa os seus dentes... Ensinar às crianças que a 

simbiose é a capacidade de desenvolver estratégias consensuais de trocas não 

competitivas onde todos são vencedores e ajudam a um bom desenvolvimento do seu 

ambiente. 

 Compreender naturalmente as Leis Cósmicas, naturalmente. Por exemplo, a Lei da 

Atração, usando ímãs na aula. Estudar a frequência Fibonachi com as flores. A Lei do 

Equilíbrio com a química. A Lei da Causa e do Efeito com a física. etc... (Oscar Morovis, 

cp:2010). 

Descodificação através do encanto 

Permitir que uma criança desenvolva o seu poder de descodificação através o espanto é sagrado, 

dado que favorece a compreensão natural da experiência  vivida e a compreensão da Lei que está 

por trás de cada uma das situações. De facto:  

 Activa todo o cérebro , expande a sua capacidade de pensar e amar e, portanto, amplia a 

sua capacidade  de receber mais informação e mais luz. 

 Permite a interação de uns com os outros, ensinando-os a não competitividade e 

harmonia. 

Compromissos como professores 

Meu compromisso de trabalhar (professores, pais, terapeutas): 

 cores (deixar preto e chumbo) 

 círculos de geometria, satisfazendo as formas e em 3D (deixar o demasiado linear) 

 com a música, os movimentos... 

 com alegria. 
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Procuramos, também melhorar a estética do nosso ambiente com sons harmoniosos e cores, 

regras básicas de Feng Shui. Arranjamos os quartos, escolas, salas de aula sem choque estéticos 

ou energéticos (por exemplo, evitando a mobília e os objectos que possuem extremidades 

ameaçadoras, laje e colunas quadradas com ângulos de 90 graus). Evitamos mesas individuais e 

com olhar de frente. 

Certificamo-nos que temos muitas plantas e flores. 

Nós prometemos levar as crianças para o ar livre, sempre que possível. 

Actividades de percepção 

Actividades de desenvolvimento sensorial e percepção. Por Sharanam, Auroville, janeiro de 2010. 

É importante, explica Sharanam, desenvolver os sentidos exteriores, porque: 

 Ajuda a desenvolver a intuição. Na verdade a extensão do sentido físico treinada é o 

sentido psíquico. Ao praticar  exercícios físicos, treinamos e naturalmente reforçamos os 

sentidos intuitivos. 

 Permite preparar a mente da criança para a agudeza na sua percepção, em qualquer 

assunto e em qualquer situação. 

1.  Tacto 

 Exercícios para fazer a pares com os olhos fechados,  pelo toque (por exemplo, com folhas 

de diferentes espécie de árvore) 

 Reconhecer objectos por sua textura com os olhos fechados (jogo: o que é?). Pode-se 

combinar com as aulas de ciências naturais. 

 Jogos que envolvem a manipulação de areia, grãos, arroz. 

 Exercícios de peso, como por exemplo, pesar duas caixas de fósforos, uma caixa em cada 

mão, e dizer qual pesa mais. Ir pouco a pouco, até que a criança seja  capaz de perceber 

que falta um fósforo numa das caixas para que tenha o mesmo peso. 

2. Vista 

Exercícios rápidos que treinam a vista, por exemplo: 

 Tirar rápida e aleatoriamente um número de folhas de um pacote de folhas de papel e em 

(2 segundos) dizer quantas folhas tinha, em seguida, verificar se está correcto. 

 Agora, pede-se à criança que tire um número x de folhas em dois segundos. 

 Pegar palhas ou sorvetes  de um pacote inteiro, dizer que à criança que tire dez (por 

exemplo) rapidamente e para não contar (num segundo), então ver se, na verdade,  estão 

dez. 

 Ordenação de cores, por exemplo de verde para azul, previamente fazer uma escala 

progressiva que varia de verde para azul e cortada em quadrados e pedir à criança que a 

ordene  de acordo com a sequência cromática. 

 Reconhecer uma gama de cores repetida. 
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Isto permite-lhe adquirir uma agudeza visual, que logo dará  a agudeza mental (como por 

exemplo, ver a aura). 

3. Olfacto 

 Reconhecer uma escala de perfumes. 

 Reconhecer especiarias para cozinhar de olhos fechados, apenas pelo cheiro. Por 

exemplo, colocar as especiarias em algodão (sem a criança ver). 

4. Paladar 

 Reconhecer alguns alimentos de olhos fechados. Reconhecer as espécies. 

 Aprender a comer conscientemente, saboreando cada sabor. 

5. Ouvido 

 Com o gravador gravar sons na mata, e depois perguntar onde estávamos quando 

escutámos este som? 

 Reconhecer um objeto pelo seu som. 

 Reconhecer os diferentes instrumentos numa simples peça musical: instrumentos de 

sopro, teclado, corda, etc. Vá complicando um pouco. 

 Pode combinar com movimentos do corpo para cada tipo de instrumento. 

 

Exercícios "Plexo Solar" e Vontade 

Estes exercícios ajudam a afinar a intuição e a reforçar a vontade. Eles desenvolvem um sexto 

sentido. 

Alguns exemplos: 

1. Andar na escuridão e localizar-se. 

2. Caminhar ou correr para trás com um espelho. 

3. Andar numa mata ou num parque, com os olhos tapados, uma boa distância 

acompanhado por uma pessoa. Tocar, falar  numa árvore. Depois, retornar ao ponto de 

partida e refazendo a viagem sózinha  encontrar a árvore. Olhos fechados ou olhos 

abertos. 

4. Olhos fechados, com alguém a acompanhá-lo até uma árvore. Fale com a árvore. Em 

seguida reconhecer com que  árvore  isso se deu  (olhos abertos ou fechados). 

5. Todo o exercícios no escuro. Andar com outras pessoas às escuras. Senti-las 

antecipadamente e não chocar com elas. 

6. Andar expandindo luz a partir do  plexo solar. 

7. Andar na noite escura sem uma lanterna. Expandindo a sua luz. 
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Aplicações educativas 

Luz na educação, toda actividade  e visualização estará relacionada  à luz, arte, cor, cromoterapia, 

cristal terapia, mandalas, etc. 

Som na  educação, toda a actividade e visualização estará relacionada com a música, a escuta 

consciente dos sons, respiração e voz, sons da natureza, sons sagrados dos povos indígenas, 

círculos de sons, taças tibetanas  e de cristal, digeridoo, sono terapia. 

Forma na educação todas as actividades e visualizações estarão relacionadas com as estruturas, a  

Geometria Sagrada, os movimentos, as danças, o espaço, etc. 

Exercícios de Luz, Som e Forma por Graciela Croatta 

Som: Não é só aprender a tocar um instrumento, é aprender a usar todos os sons e também o 

corpo e voz. É muito importante desenvolver a voz, uma vez que é um dos centros de criatividade. 

Também aprender a usar qualquer ferramenta que tenhamos à mão  e que possa servir para nos  

expressarmos. 

Luz, cor: Certifique-se que está tudo claro e iluminado. Cores lindas desde das roupas que 

trazemos vestidas, até ao que nos rodeia. Isto dá-nos uma vibração  de energia, a que se chama 

cromoterapia. Deve ser sempre usada na educação, uma vez que resulta numa saúde preventiva e 

abrangente. 

Exercícios com luz são, por exemplo: 

 Jogos com lanternas, geometria, matemática, à noite ou num quarto escuro, é fascinante. 

 -Brincar com espelhos, mudança de planos e dimensões. 

 Com as cores, pode usar os CDs usados e tentar ver as cores que refracta e reflecte, pedir 

a criança que diga qual a  cor que mais o atraiu atraiu-lhe mais, o que nos dirá, 

dependendo da cor escolhida, qual é o seu propósito de vida ou função específica 

reconhecerá o nível do  subconsciente. 

 É bom fazer também banhos de cores, colocando em todas janelas papeis  celofane de 

todas as cores, por exemplo. 

 Jogar com cristais, por exemplo, fazendo com que a luz reflectida através do cristal se 

disperse nas paredes como um arco-íris.  

 Também brincando com uma mangueira, fazendo com que a água vá até cima e se 

refracte e reflectindo a luz do sol forme um arco-íris. 

 -Fazer um relógio de sol na parede da sala de aula. 

 Fazer um telescópio para observar as estrelas à noite. 

Forma e movimento: o movimento é ação. É especifico neste nível. É a realização  e a cura. 

Movimentarmo-nos tem a ver com  fluir, localizarmo-nos e encontrar nosso próprio lugar no 

mundo sem competir com os outros, sem nos vitimizarmos,  seguros dos nossos corpos e nosso 

propósito de vida. Para isso, existem muitas ferramentas, métodos que nos ajudam a conectar o 
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corpo com os outros espaços mais subtis, equilibrar e harmonizar toda a energia, técnicas de 

expressão corporal, tudo o que tem a ver com o teatro, a dança (tribal, circular, etc.). Estamos a 

falar sobre o movimento, e este, expressa-se de diversas formas e cada forma tem uma vibração, 

como a forma da esfera, que é completamente perfeita, o dodecaedro que tem a ver com a 

constituição genética, etc. (Croatta, 2009. extraído do Cadernos pedagooogicos em vídeo). 

Nota: 

Sala de Snoozle (para terapeutas), é um  especialmente concebida e equipada para aperfeiçoar  5 

os sentidos e trazer o aluno para uma oitava superior de consciência, do bem-estar ao estimulo 

sensorial. 

Como se trabalha a Geometria, Luz e Sons em geral na 4D e 5D 

Os saltos da 3 para a 4 e 5 Dimensão  

Por Oscar Senmache, agosto 2012 

 

a. Geometria 

Sólidos dinâmicos (vortex) 5D 

Sólidos harmónicos 4D 

Sólidos platónicos, arquimedianos e toda a 
geometria visível 

3D 

 

b. Música 

Sublime, Música Celestial 
Música das esferas 

5D 

Harmónicos, afinação 432 Hz 
Sons activados 
Mantras 

 
4D 

Música 3D 

 

c. Luz 

Hologramas 
Luz dinâmica 
Movendo-se e viva, projectando-se mais 
brilhante 

 
 
5D 

Campos energéticos 
Aura, arco-íris, …. etc, mais cores 

4D 

7 cores do espectro visível  3D 

 

Etes quadros são  descritos e expandem-se no livro "Pedagooogia 3000 e a Expansão da 

Consciência", versão2, ampliada e revisada", 2012. 
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Dicas das 13 Avós 

O ritual cria um circuito de potência em que participa a totalidade do cosmos. 

Bernadette, Gabão (2008:242) 
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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" 
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