
 
Palestrante principal: Tamara Salmen,

médica, com Laurence Freeman OSB
 Este webinar da Meditatio se concentrará nas necessidades de saúde

física e emocional das crianças.
 

Hoje, muitas crianças e jovens estão enfrentando condições adversas por conta de
violência, guerra, separação e a pandemia de Covid. A Dra. Tamara Salmen falará
sobre as necessidades de saúde física e emocional que tem testemunhado com

crianças em sua prática como pediatra. Laurence Freeman OSB abordará o que a
meditação pode fazer pelas crianças para ajudá-las a superar o trauma.

 

Emergindo do trauma:
ensinando meditação para crianças

 Online, Sexta-feira, 24 de junho, das 13h às
15h30, horário do Reino Unido

Evento online com tradução
simultânea em português e espanhol

 



 

Inscrição
15 libras por pessoa. 

Há bolsas disponíveis para quem necessitar. 

175 para inscrição de grupo de 10 pessoas e acesso a um plano de treinamento

prático com professor/funcionário em sessões de formação.

275 para inscrição de grupo de 20 pessoas e acesso a um plano de treinamento

prático com professor/funcionário em sessões de formação.

Emergindo do trauma
Crianças em todo o mundo estão vivendo situações adversas ainda muito jovens, seja em
zonas de guerra, migrando de países oprimidos ou em autoisolamento, privadas da atenção,
da segurança e do amor de que precisam para crescer e florescer na vida. A meditação pode
ajudá-las nesses tempos difíceis, principalmente se for ensinada nos estágios iniciais de
desenvolvimento na escola e praticada em suas famílias.
Dra. Tamara Salmen, pediatra comportamental e do desenvolvimento, presidente da
Sociedade Venezuelana de Pediatria e coordenadora da WCCM na Venezuela

Protegendo e preparando os jovens
As mentes jovens são particularmente vulneráveis a choques, medos e insegurança. Hoje, nossos
jovens estão expostos em um grau extremo às múltiplas crises do nosso tempo, que incluem guerra,
pandemia e mudança climática. Nunca na história foi tão urgente para as gerações mais velhas
ensiná-las a encontrar força interior, resiliência e paz por meio de uma prática pessoal e universal de
meditação. Talvez, se pudermos encontrar unidade ao menos para atender a essa necessidade,
estaremos dando o primeiro passo para sanar as divisões nocivas que são a causa das crises de
nosso tempo. Laurence Freeman OSB, diretor da WCCM e de Bonnevaux

Para mais informações e reservas online:
https://bit.ly/24June22

As inscrições se encerram em 21 de junho de 2022
 
 

 

 Para mais informações:  meditatio@wccm.org
https://wccm.org/outreach-areas/children-and-meditation

 


