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Autor de Pais brilhantes, professores fascinantes, o maior best-seller de educação

Você exige demais de si? Tem a necessi
dade de ser perfeito? Tem dificuldade em
reconhecer erros e pedir desculpas? Perd
o controle quando contrariado? Se tem es
sas características, é possível que sua energi
psíquica flutue perigosamente, levando-o
se tornar predador dos seus filhos (elevan
do o tom de voz, criticando excessivamen
te, etc.) quando eles o decepcionam.

A emoção de muitos mestres também
flutua exageradamente. Professores d
ensino infantil, fundamental, médio ou
universitário não aprenderam os segredo
que estão nos bastidores da mente huma
na, como a formação de janelas light e
capacidade de reeditar a memória.

INTELIGÊNCIA

Assim, quando contrariados pelos seu
alunos, por seu parceiro ou parceira ou
mesmo pelos colegas de trabalho, agem
como se estivessem numa savana emo
cional, prestes a serem devorados. Não
entendem que quem está ansioso ou in
quieto precisa de seu abraço e de sua in
teligência, não de seu julgamento.
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Pais e professores comuns, por desconhe
cerem técnicas de gestão da emoção, são
especialistas em fazer seus filhos e aluno
encontrarem o que têm de pior nos solo
da mente.

Educando filhos e alunos para os desafios da vida

Por outro lado, pais e professores encanta
dores são peritos em levá-los a encontra
o que têm de melhor através das ferra
mentas de gestão da emoção. A educação
não deve formar máquinas de estudar
aprender, mas pensadores altruístas, gene
rosos, proativos, empreendedores, lídere
de si mesmos.

Ferramentas para pais inspiradores
e professores encantadores
e o gerenciamento da ansiedade

Que tipo de educador você escolhe ser?
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