DESCONTO DA SEMANA
CLIQUE NO LINK DA BIO E ESCOLHA A OPÇÃO
“LIVRO DE EDUCAÇÃO TRANSCOMPORTAMENTAL”
Imperdível! Venha aproveitar esse desconto exclusivo de 30% no site da Editora Ludis!
Acesse agora e aproveite para conhecer sobre outros trabalhos.
O programa SILES – Sistema Ludis de Educação Socioemocional – preparou essa oferta
especial para você não perder a oportunidade de adquirir o exemplar que tanto queria
para se atualizar e manter suas leituras em dia.
Não dá para deixar passar essa ocasião, simplesmente chegou a hora em que não tem
como não somar à prateleira aquele livro que está fazendo falta na sua biblioteca.
A preocupação com a formação de educadores, em tornar os ambientes onde vivemos
ricos em qualidade de vida, e em tornar o indivíduo capaz de reconhecer em si
competências natas para promover o bem-estar fazem parte da jornada que o Sistema
Ludis segue e propaga. Um caminho de aprendizado, mas não restrito ao intelectualismo.
Trazemos a você o saber que se inicia nos livros, mas que segue adiante oferecendo meios
para que você viva a experiência da transcendência.
O aprender é uma característica natural do ser humano, todos os dias você aprende algo
de novo, mas será que você está percebendo isso? Às vezes, por não ter desenvolvido
habilidades para promover competências, como uma autoanálise, faz com que o indivíduo
não perceba o universo de possibilidades ao seu redor. Transcender é se superar, ir além
dos limites que, a princípio, foram colocados pela vida. Porém, você é principal
responsável por dizer ‘sim’ ou ‘não’ às coisas boas que a vida lhe oferece, do cantar de um
pássaro a uma oportunidade de trabalho.
Aproveite para conhecer o livro Educação Transcomportamental, um resultado de anos de
estudo em Psicologia, Filosofia e Educação, a fim de proporcionar dias encorajadores para
que você não desista de ir em busca de seus sonhos.
Aproveite a oferta para se presentear ou dar de presente!
Link na bio @sistemaludis
#sistemaludis #oferta #livro #transcender

