
Ec
it escoladecoaching.com  19 18 Ec
it escoladecoaching.com

Out • 2012 Out • 2012info@escoladecoaching.com info@escoladecoaching.com

 visão pessoal é construída e estruturada 
desde a mais tenra idade. É na infância 
que a maioria das pessoas desenvolvem 
as fundações da sua visão pessoal que 
irá condicionar uma grande parte da sua 
experiência ao longo dos anos seguintes. 

Durante os primeiros 6 anos de vida, a criança absorve a 
maior parte dos padrões e filtros de percepção que usará 
durante o resto da vida. 
Por isso, muitas crianças constroem fracas auto-estimas 
e começam a olhar para si e para o mundo de forma dis-
torcida e limitadora. 

O nosso papel enquanto adultos, é ajudá-las a mudar 
a percepção inibidora e criar-lhes condições para que 
expandam as suas capacidades e talentos de forma natu-
ral e simples. 

O Coaching oferece variadas ferramentas que permitem a 
interação com as crianças a um nível profundo e intuitivo, 
capaz de revelar aspectos ocultos das suas jovens person-
alidades, que podem e devem ser alterados rapidamente.

Através do Coaching as crianças libertam-se dos medos, 
inseguranças e crenças em limites que são perfeitamente 
ilusórios e ultrapassáveis.  

É urgente acordar o sentido de Verdade intrínseca que 
vive em cada criança tão ignorada no mundo em que 
vivemos, bem como mostrar-lhes que não estão à mercê 
da mentalidade humana aprisionada no medo e na limi-
tação.
Podemos e devemos sempre encorajar as novas crian-
ças, desenquadradas e perdidas, para que saibam que 
existe uma saída que não depende senão de si mesmas e 
inspirá-las a viverem o seu melhor!

A Escola de Coaching ECIT oferece programas de acom-
panhamento de Educação Emocional em ATL´S, escolas, 
colégios e outras instituições através de uma intervenção 
directa ou através de formação aos profissionais das 
instituições
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“Que este livro possa ser a sua 

Varinha de Condão que as libertará 

do medo! Que as suas práticas soltem 

as suas asas interiores e as tornem 

nos génios naturais que são! Que 

o mundo cinzento que vêm, possa 

tornar-se vivo, alegre, acolhedor e 

inteligente! Que os seus olhos pos-

sam pintar cada rosto, cada objecto, 

cada sonho, com as cores do arco-iris, 

devolvendo-se a confiança e a certeza 

de que VALE A PENA!”

Isabel Ferreira, autora do livro.

LIÇõES DE UM CURSO EM MILAGRES PARA CRIANÇAS

Pela mão do Curso em Milagres esta é uma história de auto descoberta 
para crianças que as guia passo a passo no processo da conquista da sua 
auto-consciência.

Através deste livro, as crianças podem descobrir o PODER fantástico que 
existe em cada uma delas, a cada instante, através da prática de exercícios 
simples e eficazes.

Um livro para pais, avós, educadores e para 
todos os adultos que gostariam de resgatar a 
sua criança interior.  Um hino de liberdade da 
criança interior de nós!

Este livro faz com que a mente das crianças se possa abrir para 
o mundo genial que vive dentro delas e ousar acreditar que o 

seu mundo e a sua felicidade estão, apenas, na sua mente e não 
na opinião dos outros, ou nos hábitos e crenças limitadoras que 

o mundo lhes oferece.




