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FERICIREA SE INVATA
“Dacä vrei fericire pentru 0
orá, Wage un pui de somn.
Dacã vrei fericire o zi, du
te Ia pescuit.
Daca vrei fericire pentru
Iuna. càsatorete-te.

0

DacA vrei fericire pentru
Un an. motenete 0
avere.

“Viata unui copil este ca o
bucatä de hãrtie pe care flecare
persoanà Iasà un semn”

Daca vrei fericire toatã
viata. ajuta-i pe altji. .dar..”
nainte cunoaste-te pe
tine. si ajuta-te sa flu fericit
TU!

Proverb
ASA AJUTI PE TOTI CEI
DIN JURUL TAU
Cu ADEVARAT!
Proverb chinezesc

DE CE?

PENTRU CE?

CUM?

Daca esti un Suflet
in evolutie,atunci
stii cat de
importanta este
relatia cu sthele tau
rnterior.

Intr-o lume rn care
toffil se invarte ca
intr-un carusel,
daca flu te tii de
mana cu altii, sa flu,
ametesti.

Participarea la
dezvoltarea
personala este
posibila, doar daca
vrei sa inveti, cu
Sufletul.

I
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CU1vI SI DE CE A LUAT
NASTERE SCOALA
ACEASTA©
Traim intro lume in care nimic flu mai e cum a fost.
Schimbarea a dat peste familie intr-un ritm in care nu-1
mai recunoastem. Adevaratele teste ale vietii pot
aparea in calea unui copil, in once moment. Adultii, nu
pot ptroteja copiii in circumstantele aflate in afara
controlului br.
Asadar este important sa “echipam” copiii cu FORTA
INTERIOARA de care au nevoie pentru a raspunde
atat incercaribor intense cat si oporwnitatior
importante pe care be traiesc. Este vorba despre a
cuTtiva acel MOD DE A Fl, prin care copiluT sa
reuseasca sa-si meritina calmul si echilibruT in mijTocul
unei incertitudini totale.

SCOALA A Fl- este locuT unde impreuna
si
parintii, pot experirnenta si cultiva acele obiceiuri de
calm si echilibru ale Mintii, Corpului si Sufletului.
Pc masura ce stresul copiiariei moderne, se
acumuleaza, acest lucru ii va ajuta pe copii sa se
elibereze in mod constant de tensiune.

“Cand vrei sa-i fle bine
copilului tau, ocupa-te si de
binele tau ca parinte si abia
atunci iti va reusi”!
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Se poate si asa: Cu jucarii “naturale” si obiceiuri
“pe vremuri” preferate ©
Plecand de Ia faptul ca “tori avem acelasi
Suflet” si ca FERICIREA este “bunatate
acumulata”, Ia SCOALA A Fl, se
experimenteaza sa “FlI BUN DE CATE ORI
SE POATE, CACI, INTOTDEAUNA SE
POATE”.

Proiectul “Scoala A Fl, AZI’ este un proiect
pentru coprn cu 0 inteligenta emotionala
deosebita, pentru parintii acestora ce au suflere
interesate de FRU)VIOS. DA, o scoala noua- o
scoala pentru suflet, cream din nevoia de a gasi
linsitea sufleteasca intr-o lume in evolutie.
Programul se desfasoara in timpul dintre
“scoala de masa” si famiie”.

Echilibrul dintre TINE si CELALALT este
secretul. Fii bun cu celalalt, doar cand esti bun
cu tine insuti.

“

Urmarile acestor vremuri, isi pun amprenta
asupra copiior. Ei sunt “luptatori pentru
lumina”, care reactioneaza foarte repede la
nedreptate. Se “revolta” tot mai muh,
dezechilibrand adultii din jurul lor.Ei doar
CER, sa fie FERICITI!

Invatam sa fim AZI, th acord cu inima noastra,
pentru a putea sa ne armonizam si CU ce e in
jurul nostru. E timpul sa echilibrarn valorile
sufletesti.

Exista 4 asvecte ale vierli defamilie:
SENTIMENTELE SI IDEILE =
STIMA DE SINE
CAILE DE TRANSMITERE=
COMUNICAIQEA

I

REGULIDEACTIONARE=
SIS TEM FAMILIAL

‘1

MODUL DE INTERACTIUNE=
LEGATURA CU SOCIETA TEA
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Copilul de azi
isi poate construi propria viata, din ceca ce culege si
aduna in perioada de crestere printre adulti. AICI de o
importanta primordiala sunt TRAIRILE acestuia si
explicatiile adiacente,iDaca intelege ca flu e ‘centrul
Parnantului’, si flU raporteaza totuT Ia ci, atunci
intelege ca viata este ceea cc se rntampla “intre
oamern” cautand sa lie atent si Ta celalalt. Transforma
competitia in completare, secretul reusitei AZI.

Viata
-

V

prin ochii copilului, totul devine posibil, pentru ca nu
exista aTta cale in minea iui. Cand se apuca de
construit, el nu se uita ce are si face, ci “ridica” pas cu
pas constructia din ce are si modeleaza obiecte de
nerecunoscut: SPONTAN!

—

a
Familia

este locul de unde copiluT primeste ceTe mai multe
bogatii sufletesti, Acele bogatii pe care nu Ic mai poti
lua de nicaieri daca flu le wi la timpul potrivit
Modalitatea de a acumula bogatiile este tocmai
experimentarea vietn in siguranta emotionala. In ziua
de azi, insa, se greseste, din prea multa “iubire”
,

—

Societatea
+

•
•

este locul unde se aplica exact ceea ce tu flu-ti doresti.
Inconstientul care iese Ia iveala.Tot ceea cc ai invatat in
familie, si nu ai experimentat, este expus in” afara”.
Societatea este FAMILIA MARE de pe PAMANT.
Mai multe famiii fericite Ia un bc, creaza o societate
fericita la care cu totii visam.
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DESCOPERA
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LUMEA A Fl!

Programul scolii A Fl, este unul diversificat. Poti participa Ia
un program lung sau un program scurt, adaptat nevoior tale.
Programul lung cuprinde desfasurarea unei zile
intregi dupa cursul firesc al zilei 12.00-18.00
Program scurt: in ffinctie de nevoi
Programele SCOLII A Fl, urmaresc dezvoltarea
sanatoasa a copiilor in privinta:
GESTIONARII EMOTIILOR si
RELATIONAREA CU CEILALTI
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Motto-ui nostru:

“Fii bun de cate arise poate si intotdeauna se poate!”

Bun cu omul bun, toata lumea poate fi.Bun cu omul care face rau, doar un
SCOLAR A Fl, POATE.
Nu exista om rau si om bun. Exista om bun care face rau, pentru ca nu are inima
plina de iubire.
Societatea de azi, te imbie sa nu mai ai timp. .de iubire.
.

Priveste viata cu iubire. Ai rabare si simte viata in ritmul ei, nu aierga dupa ceea ce
nu este. Primeste ce este si vezi cum ti se schimba viata. FIT!

Te asteptam cu drag, ia sediui nostru pe strada Grivitei FN Sighisoara
www.scoalaluiafiazi.ro
Colectivui Scolii A Fl!

